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Album ze zdjęciami wnętrz należących do m.st. Warszawy
i współzarządzanych przez miasto
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Zabytkowe lokale miejskie w Warszawie –
zasób niedoceniony
Budynki mieszkalne będące własnością miasta
to w blisko 91% zasób historyczny – zabytkowy.

O

calałe z pożogi wojennej domy mieszkalne stanowią istotną część zabytkowych zasobów Warszawy. Mimo trwającej
w latach 90. XX stulecia i w pierwszej dekadzie XXI wieku intensywnej prywatyzacji
mienia w zarządzie miasta znajduje się wciąż
wiele historycznych obiektów. Ich zabytkowy charakter wynika nie tylko z cech elewacji, ale w równym stopniu z wystroju wnętrz.
„W skali kraju blisko połowa obiektów, które
nie zachowały wartości zabytkowych, będących w posiadaniu samorządów utraciła
je wskutek przekształceń i inwestycji. Są to
najczęściej budynki mieszkalne i obiekty
użyteczności publicznej. Dostosowywania
zabytków do współczesnych standardów
użytkowych […] jest jedną z głównych przyczyn utarty wartości zabytkowych obiektu”
– stwierdza Narodowy Instytut Dziedzictwa
w analizie zachowania zabytków w Polsce
z 2017 roku1.
Proces ten postępuje. Warszawa: cztery
kamienice powstałe przed 1939 rokiem, zabytki ujęte w gminnej ewidencji zabytków (GEZ),
1

Prace takie to m.in.: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
termomodernizacja, przebudowy dachu w celu zwiększenia
powierzchni użytkowej, likwidacja zbędnych trzonów kuchennych i układów kominowych, zmiany wewnętrznego
rozplanowania. Raport o stanie zachowana zabytków nieruchomych w Polsce. Zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi rejestru A i C), Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa 2017,
s. 122 (https://bit.ly/3B7lEYD [dostęp: 17 września 2021 roku]).

z zachowanym wystrojem klatek schodowych. Budynki wspólnotowe z udziałami
miasta. Trwa remont, m.in. na klatkach schodowych. Brak wymogu pozwolenia i nadzoru
konserwatorskiego. Źródła finansowania rozłożone proporcjonalnie do udziałów. W ramach prac zrealizowanych przez wspólnotę
w jednej z klatek schodowych skuto historyczne dekoracyjne płytki cementowe i przeznaczono je na gruz.

Zadania i rola Biura
Stołecznego Konserwatora
Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
(BSKZ) od początku funkcjonuje jako struktura merytoryczna wspierająca m.in. miejskie jednostki przy działaniach dotyczących
obiektów zabytkowych2. Przez wiele lat rolę
doradczą biuro łączyło z zadaniami administracyjnymi, przekazanymi w ramach porozumienia między Wojewodą Mazowieckim
a Prezydentem m.st. Warszawy, wynikającymi z Ustawy o ochronie zabytków i opiece
na zabytkami3. Od czasu wypowiedzenia
2

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków powołano
Uchwałą nr 613/LXXXII/2001 Zarządu Miasta Stołecznego
Warszawy z 2 października 2001 roku.

3

Porozumienie między Wojewodą Mazowieckim a Miastem
Stołecznym Warszawą z dnia 1 czerwca 2005 roku w sprawie powierzenia m.st. Warszawie prowadzenia niektórych
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GEZ

porozumienia przez Wojewodę Mazowieckiego w 2017 roku4, aktywność miejskiego
konserwatora koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach merytorycznych:
inwentaryzacji, badaniach, edukacji oraz
finansowaniu prac przy zabytkach – w ramach zadań własnych i dotacji. Tym samym
zwiększyła się rola miejskiego konserwatora
w zakresie doradztwa dotyczącego zabytków w strukturach samorządowych. Zakres
tych kompetencji sankcjonuje Zarządzenie
Prezydenta m.st. Warszawy nr 754/2018,
obligujące miejskie jednostki do konsultacji
z BSKZ inwestycji dotyczących miejskich
zabytków5.
Nowe zadania umożliwiły BSKZ pełniejsze rozpoznanie zabytków będących
własnością Miasta Stołecznego Warszawy,
przede wszystkim tych najmniej zidentyfikowanych: lokali mieszkaniowych i użytkowych. Największy udział w tym zasobie mają
mieszkania socjalne i komunalne. W powszechniej świadomości mienie komunalne
spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego,
realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wraz z kolejnymi aneksami.

12

4

Oświadczenie Wojewody Mazowieckiego o wypowiedzeniu Porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie prowadzenia niektórych spraw z zakresu
właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

5

Zarządzenie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
nr 754/2018 z 14 maja 2018 r. w sprawie udziału Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków w realizacji inwestycji
przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków miasta stołecznego Warszawy podejmowanych przez jednostki m.st.
Warszawy .Tekst zarządzenia w aneksie, s. 141.

utożsamiane jest z budownictwem starym,
technicznie wyeksploatowanym. Mało znany
jest fakt, że nieruchomości mieszkaniowe będące w całości własnością miasta to w blisko
91% zasób historyczny – zabytkowy. Wśród
nich około 6% stanowią budynki najstarsze,
powstałe jeszcze w XIX wieku, a około 73%
– obiekty wzniesione w latach 1901–1940.
Pozostałe blisko 12% to budowle zrealizowane głównie w ramach odbudowy i w okresie
powojennego modernizmu6. Z nieruchomości wybudowanych do 1940 roku najwięcej
– około 62% – znajduje się po prawobrzeżnej stronie miasta, w dzielnicach PragaPołudnie, Praga-Północ i Wawer. Najwięcej
tych najstarszych zachowało się jednak na
Pradze-Północ, tu bowiem aż 60% budynków powstało jeszcze przed 1939 rokiem7.

Zabytkowy wystrój –
meandry prawnej ochrony
konserwatorskiej

Charakter dotychczasowych działań konserwatora w zakresie zabytkowych lokali mieszkaniowych i użytkowych wynika z braku
prawnej ich ochrony. Należy tutaj podkreślić,
że pojęcie „wystój wnętrz” może być rozumiane jako wyposażenie zarówno stałe, jak
i ruchome lokalu. Do elementów trwale związanych z pomieszczeniem należeć będą np.
parkiety, sztukaterie, polichromie lub mozaiki ścienne, stolarka okienna i drzwiowa,
ceramiczne okładziny, lastrykowe lub ceramiczne podłogi czy dekoracyjne wykończenia, jak kolumny, a także witraże. Elementy
takie stanowią, literalnie ujmując, integralną
część zabytku nieruchomego, co w wypadku
wpisania danego budynku do rejestru zabytków chroni je przed ewentualnym usunięciem i zniszczeniem. Zakres kompetencji
organu konserwatorskiego w takiej sytuacji
precyzuje wykładnia Ministerstwa Kultury

6

Dane z Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2018–2022, cz. 1 –
Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIX/1535/2017 Rady Miasta
Stołecznego Warszawy z 14 grudnia 2017 roku, s. 27.
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Ibidem.

1. Gminna ewidencja

zabytków (GEZ)
to zbiór obiektów
zabytkowych
zawierający: rejestr
zabytków – RZ,
wojewódzką
ewidencję zabytków
– WEZ i zabytki
wskazane przez
Prezydenta m.st.
Warszawy – fioletowe
zakreskowanie (oprac.
Biuro Stołecznego
Konserwatora
Zabytków)

2. Zabytki w gminnej

ewidencji zabytków:
ulica Oboźna 11,
kamienica z lat 1913–
–1914, projekt architekt
Józef Napoleon
Czerwiński, fot. Anna
Jagiellak

i Dziedzictwa Narodowego: „[…] z istoty
wpisu indywidualnego do rejestru zabytków
wynika, że zakres ochrony konserwatorskiej
obejmuje cały obiekt, a zatem także jego
wnętrze. Skoro zatem przedmiotem wpisu do tego rejestru jest budynek, ochroną
konserwatorską objęty jest również układ
pomieszczeń oraz wszystkie elementy architektoniczne stanowiące wystrój wnętrza,
takie jak ozdobne sztukaterie, gzymsy czy
pilastry dzielące płaszczyznę ścian. Są to
elementy trwale związane z bryłą budynku – jego elementy składowe”8. Elementy
wystroju mogą być wymienione zarówno
w uzasadnieniu decyzji rejestrowej, co dodatkowo podkreśla ich wartość, jak i w karcie
ewidencyjnej zabytku.
Sytuacja wygląda inaczej z tzw. ruchomym wyposażeniem: meblami, oświetleniem czy armaturą łazienkową. Taki wystrój
– choć mógł być projektowany specjalnie dla
danego lokalu (zarówno mieszkalnego, jak
8

Pismo Generalnego Konserwatora Zabytków z 18 maja
2015 roku w odpowiedzi na apel BSKZ w sprawie niszczenia
zabytkowych staromiejskich wnętrz.

i użytkowego) – nie jest trwale z nim związany. Z tego choćby względu rzadko zabytkowe
ruchomalia przetrwały do dziś. W wypadku
jednak ich zachowania jedynym administracyjnym sposobem ich ochrony jest wpis
do rejestru zabytków ruchomych. Sytuacja
taka dotyczyła wystroju wnętrz na obszarze
Starego Miasta w Warszawie. W przestrzeni
staromiejskiej lokale zarówno mieszkaniowe,
jak i użytkowe były wykończane i wyposażane w ruchomalia projektowane specjalnie
pod kątem typu i charakteru odbudowywanego budynku. Architektura budynku wraz
z urządzonymi wnętrzami stanowiły zatem
spójną całość. Zgodnie jednak ze stanowiskiem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego elementy ruchome nie mogą
być chronione wpisem do rejestru zabytków budynku, w którym się znajdują:
„Jednocześnie elementy budynku niezwiązane trwale z jego bryłą, […] stanowią zabytki
ruchome […] i w przypadku odpowiednich
przesłanek powinny być przedmiotem
osobnej decyzji administracyjnej”9. W tej
9

Ibidem.
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sytuacji jedyną szansą uratowania takich
elementów wyposażenia jest ich wpisanie do
rejestru zabytków ruchomych.
Często jednak elementy ruchome i trwałe wykończenia lokalu nie są rozróżniane
lub – szczególnie te ostatnie – są pomijane.
Na przykład zagadnienie wykończenia lokali
mieszkaniowych (wyposażenia trwale związanego z obiektem) nie było brane pod uwagę w raporcie dotyczącym oszacowania strat
wojennych Warszawy w latach 1939–1945.
Straty materialne miasta w zakresie budownictwa mieszkaniowego przeanalizowano na
podstawie kalkulacji zawężonej do elementów ruchomych, co mogło istotnie wpłynąć
na niedoszacowanie poniesionych szkód10.
10 Raport o stratach wojennych Warszawy, Zespół ds. ustalenia

wartości strat, jakie Warszawa poniosła w wyniku II wojny
światowej, Miasto Stołeczne Warszawa, listopad 2004 roku,
s. 109–123, Aneks, poz. 5, s. 252–265 (https://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/Raport_o_stratach_wojennych_
Warszawy.pdf [dostęp: 9 czerwca 2019 roku]).
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O ile w wypadku miejskiego obiektu
wpisanego do rejestru zabytków stanowisko
w sprawie remontu wnętrz zajmują zarówno
BSKZ, na podstawie przytoczonego wyżej
Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy
nr 754/2018, jak i MWKZ, na mocy ustawowych pozwoleń konserwatorskich, o tyle w wypadku wnętrz budynków ujętych w gminnej
ewidencji zabytków zakres prawnych kompetencji służb konserwatorskich nie jest do
końca jasny.
Prace budowlane przy zabytkach znajdujących się w GEZ wymagają pozwolenia konserwatora w trybie uzgodnienia11. Stanowisko
konserwatora w tym wypadku powinno być
więc uzyskane dla prac budowlanych prowadzonych w całym obiekcie, z uwzględnieniem robót wykonywanych w jego wnętrzu.
11

W wypadku obiektów ujętych w GEZ konserwator uzgadnia prace na rzecz organu administracji-budowlanej, nie zaś
inwestora.

3–4. Zabytki w gminnej

ewidencji zabytków:
ulica Podchorążych 69a,
willa z lat dwudziestych
XX wieku (po lewej),
ulica Wiejska 16 (po
prawej), fot. Dominika
Szewczykiewicz

5, 5a, 5b. Remont

klatek schodowych
budynków ujętych
w gminnej ewidencji
zabytków – obiekty
w zarządzie wspólnot
mieszkaniowych
(prace nie wymagają
nadzoru konserwatora
zabytków), fot. Paulina
Świątek

Zgodnie jednak z obowiązującym od ponad
dekady orzecznictwem resortu kultury konserwator zabytków nie ma podstaw prawnych do zajmowania stanowiska w sprawie
takich robót. Konsekwencją tej wykładni jest
odebranie konserwatorowi możliwości zajęcia stanowiska w sytuacjach, w których przepis prawa wyraźnie taki wymóg wskazuje12.
W wypadku obiektu ujętego w GEZ nie
ma obowiązku uzyskania opinii konserwatora, niezależnie od tego, czy prace dotyczą wyposażenia trwale związanego z obiektem, czy
ruchomaliów. Ruchome czy nie, nie są chronione prawem. W tej sytuacji Zarządzenie
Prezydenta m.st. Warszawy z 2018 roku, nakładające na jednostki miejskie obowiązek
konsultacji z BSKZ, jest jedynym narzędziem
zapewniającym ochronę tych zabytków.
Wytyczne Biura Stołecznego Konserwatora
Zabytków pełnią zatem funkcję zarówno
zaleceń, jak i de facto pozwolenia konserwatorskiego, precyzując jednocześnie zakres

12 W 2012 roku Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

zwróciło się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem, wraz z załączonymi opiniami prawnymi
dr Katarzyny Zalasińskiej, dr hab. Iwony Niżnik-Dobosz,
dr. Piotra Dobosza i adwokata Tomasza Leżańskiego, o weryfikację tego orzecznictwa, postulując konieczność opiniowania prac wewnątrz budynków ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

ochrony formułowany każdorazowo pod
kątem planowanych prac w zabytku. Tym samym dokument otacza ochroną zabytki ujęte w GEZ, które nie mają ustawowej ochrony
prawnej.

Historyczne lokale miejskie –
między adaptacją
i modernizacją a zachowaniem
substancji zabytkowej

Większość zabytkowych budynków stanowiących własność miasta to budownictwo
w złym stanie technicznym, wymagające
całościowych prac remontowo-konserwatorskich. Ich zużycie nie wynika tylko z wieku,
ale przede wszystkim z długoletnich zaniedbań i niewłaściwej eksploatacji w okresie
Polski Ludowej. Prywatne budynki stały się
po wojnie własnością państwową 13. Brak
zainteresowania i troski o ich stan ze strony
zarówno administratorów, jak i użytkowników wynikał z ówczesnego powszechnego stosunku do własności państwowej.
Przez następne ponad pół wieku obiekty te
użytkowano niskonakładowo – nie dbano
13 Przejmowanie budynków przez gminę, a następnie Skarb

Państwa, wynikało m.in. z niestosowania lub łamania przepisów Dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy z 26 października 1945 roku.
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6. Zabytkowe płytki

cementowe skute
w ramach prac na
jednej z klatek
schodowych budynku
ujętego w gminnej
ewidencji zabytków
i przeznaczone na
gruz, fot. Rafał Tyburski

o przejęte mienie i nie podejmowano żadnych działań inwestycyjnych.
Brak racjonalnego gospodarowania doprowadził do dewastacji zasobów i degradacji
substancji zabytkowej. Wiele zabytków wymaga obecnie pilnych prac konserwatorsko-remontowanych, które z różnych względów
nie są możliwe do wykonania. Na przeszkodzie stoją nie tylko czynniki finansowe, ale
przede wszystkim nierozwiązane kwestie
własnościowe. Spora część budynków jest
usytuowana na nieruchomościach, do
których zgłaszane są roszczenia dawnych
właścicieli lub ich następców prawnych, wynikające z Dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy14.
Dekret pozwolił przejąć grunty, ale budynki
na nich posadowione pozostały własnością
prywatnych właścicieli. Dokument ten, oddzielając własność gruntu od własności budynków, zerwał jednocześnie z powszechną
zasadą, znaną jeszcze w czasach rzymskich,
zgodnie z którą budynek jest nierozerwalnie przypisany do gruntu, na którym został
wybudowany.
14 Ibidem.
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wybudowane do 1900 r.
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od 1941 r. do 1970 r.
od 1971 r. do 1990 r.
po 1990 r.
nieznany rok budowy

7. Struktura

W konsekwencji nieuregulowanej i niejasnej sytuacji prawnej obecny właściciel
– Miasto Stołeczne Warszawa – nie wykonuje w budynkach objętych roszczeniami
żadnych prac budowlanych, z wyjątkiem
tych bezwzględnie koniecznych. Prowadzi
to do sytuacji patowej: z jednej strony obowiązkiem właściciela zabytku, wynikającym
z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami jest prowadzenie prac konserwatorsko-budowalnych, z drugiej – nie ma
ekonomicznego uzasadnienia wydatkowanie publicznych pieniędzy na remont budynku, który może być przekazany osobie

wiekowa budynków
mieszkalnych
w zarządzie
m.st. Warszawy (za:
Wieloletni Program
Gospodarowania
Mieszkaniowym
Zasobem m.st.
Warszawy na lata
2021–2025, w tym
Program
mieszkaniowy m.st.
Warszawy, Uchwała
nr XVII/1459/2021 Rady
Miasta Stołecznego
Warszawy
z 15 kwietnia
2021 roku, s. 27)

8–9. Publikacje

poradnikowe Biura
Stołecznego
Konserwatora
Zabytków, zawierające
informacje na temat
zabytkowych wnętrz
i ich ochrony: Jak
„modernizować”
modernizm?
(Warszawa 2014),
Zabytki Niepodległej
w gminnej ewidencji
zabytków
m.st. Warszawy.
(Warszawa 2018)

prywatnej 15. Podobne problemy dotyczą
pustych lokali zabytkowych – finansowanie
prac w pomieszczeniach, których nie można wynająć lub sprzedać, jest ekonomicznie
nieuzasadnione. Zabytkowe pustostany to
lokale o powierzchni często powyżej 80 m kw.
W tym miejscu trzeba podkreślić, że
utrzymywanie mieszkań w zasobach miejskich w Warszawie jest deficytowe. Niskie
czynsze w lokalach zarówno socjalnych, jak
i komunalnych nie pokrywają nakładów
ponoszonych przez miasto na ich remont
i utrzymanie. Mieszkania, mimo że stanowią
aż 90% całego zasobu, generują mniejsze dochody niż lokale użytkowe wynajmowane po
cenach komercyjnych16. W wypadku obiektów zabytkowych wydatki na ich utrzymanie
i remonty są wyższe niż roboty w zwykłych
mieszkaniach. Prace w zabytkach będących
15 Artykuł 5 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad za-

bytkami: „Opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego
właściciela lub posiadacza polega, w szczególności, na zapewnieniu warunków: 1) naukowego badania i dokumentowania zabytku; 2) prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku; 3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak
najlepszym stanie; 4) korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości; 5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego
znaczeniu dla historii i kultury”.
16 Załącznik nr 1 do Wieloletniego Programu Gospodaro-

wania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata
2021–2025, w tym Programu mieszkaniowego m.st. Warszawy – Uchwała nr XVII/1459/2021 Rady Miasta Stołecznego
Warszawy z 15 kwietnia 2021 roku, s. 121.

w całości własnością gminy finansowane
są głównie z budżetu miasta17. Z oczywistych względów obiekty te nie mogą korzystać z dotacji udzielanych przez Radę m.st.
Warszawy18.

Zabytkowe lokale miejskie –
co dalej?

Wśród obiektów zabytkowych będących
w zasobie miasta znajduje się wiele cennych
przykładów architektury i budownictwa.
Projektowane przez wybitnych architektów
i inżynierów, stanowią ocalały i autentyczny dokument świadczący o historii miasta i jego mieszkańców. W ich wnętrzach

17 Samorządy mogą także korzystać z dotacji udzielanych

przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz ze środków zewnętrznych, takich jak programy
rządowe popierania budownictwa mieszkaniowego i modernizacji.
18 Miejskie dotacje na prace przy zabytkach przyznawane są

od 2004 roku na podstawie uchwał Rady m.st. Warszawy.
Zgodnie z § 1.1 Uchwały nr LIV/1679/2021 Rady m.st. Warszawy z 9 września 2021 roku 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: „Dotacja
może być udzielona po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku,
złożonego przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną, posiadającą tytuł prawny do zabytku […] wynikający
z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowiązaniowego, finansującą prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku”.
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niejednokrotnie zachował się oryginalny
wystrój19. Warto pamiętać, że większość
z nich przetrwała działania II wojny światowej i choćby tylko z tego względu powinny
być otoczone szczególną estymą. Co więcej,
w skład miejskiego mienia wchodzą również
kamienice z obszaru Starego Miasta, objęte
wpisem na Listę światowego dziedzictwa
UNESCO.
Istotą problemu ochrony zabytkowych
wnętrz znajdujących się w zasobie miasta jest
sprzeczność priorytetów określanych w obowiązujących przepisach prawa. Rozbieżności
występują w obrębie jednostek urzędu miasta odpowiedzialnych za utrzymanie i najem
zabytkowych lokali i BSKZ zajmującego się
ich ochroną i konserwacją. Z jednej strony
na samorządzie ciąży ustawowy obowiązek
zapewnienia w ramach własnych zasobów
lokalowych mieszkań socjalnych i komunalnych20, z drugiej – opieka, ochrona i konserwacja zabytków, wynikające z zadań
określonych w przywołanej Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami21.
Nasuwa się tym samym pytanie, czy eksploatacja zabytków na cele socjalne i komunalne jest w ogóle możliwa, uwzględniając
19 Na przykład zabytki wpisane do rejestru zabytków: ulica

Widok 11, kamienica wzniesiona w latach 1894–1896 (objęta
roszczeniami) – zachowane wyposażenie klatki schodowej
i mieszkań; ulica Stanisława Noakowskiego 10 (pustostan),
kamienica powstała w latach 1913–1914, zaprojektowana
przez architekta Leona Stanisława Drewsa; ulica Krucza 3
(pustostan), kamienica z lat 1882–1883 – zachowane wnętrza
klatek schodowych, a w niektórych mieszkaniach: fasety, dębowe parkiety, terakoty, rozety i piece kaflowe. Zabytki ujęte
w GEZ: ulica Oboźna 11, kamienica z lat 1913–1914, zaprojektowana przez architekta Józefa Napoleona Czerwińskiego; ulica Chmielna 15, kamienica z lat 1950–1952, zaprojektowana
przez architektów Szymona Syrkusa i Alfreda Przybylskiego.
20 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw loka-

torów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego, art. 4.1: „Tworzenie warunków do zaspokajania
potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy
do zadań własnych gminy”, art. 4.2: „Gmina, na zasadach
i w przypadkach określonych w ustawie, zapewnia lokale
w ramach najmu socjalnego i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych
o niskich dochodach”.
21 W tym wypadku BSKZ, z uwagi na Zarządzenie Prezydenta

m.st. Warszawy nr 754/2018, realizuje zadania wynikające
zarówno z art. 4 powyższej regulacji, jak i art. 5 Ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
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10. Udział budynków

zabytkowych – na
fioletowo (rejestr
zabytków i gminna
ewidencja zabytków)
w skali Warszawy,
na podstawie danych
BSKZ

współczesne wymagania użytkownika? Nie
zawsze bowiem można pogodzić zapewnienie standardów mieszkaniowych z zachowaniem historycznego charakteru wnętrza.
Losowo przydzieleni lokatorzy często nie
potrafią docenić walorów lokalu z oryginalnym wystrojem. Liczą oni, że mieszkania
będą nowe i funkcjonalne, zgodnie ze współczesnymi oczekiwaniami. Rzecz w tym, że w
obiektach zabytkowych nie powinno się dokonywać tak daleko idących zmian. W przeciwnym razie tracą cechy, które wyróżniają
je od reszty zdekapitalizowanej zabudowy
– zabytkową wartość będącą przedmiotem
zarówno prawnej ochrony konserwatorskiej,
jak i ujęcia obiektu w gminnej ewidencji
zabytków.

11. Budynki zabytkowe

w dzielnicach Urzędu
m.st. Warszawy
(oprac. na podstawie
danych BSKZ)

12. Budynki zabytkowe w zasobach Urzędu m.st. Warszawy (oprac. Anna Jagiellak

na podstawie danych z zakładów gospodarowania nieruchomościami i dzielnic)

środkami na ich utrzymanie, zgodnie z zaleceniami konserwatora. Taki scenariusz jest
jednak możliwy, gdy użytkownik – najemca
i (lub) właściciel – dysponuje odpowiednim budżetem na ten cel. Jak więc pogodzić
ustawowe zadania gminy, zobowiązujące
samorząd do przeznaczenia swoich zasobów mieszkaniowych w celu zaspokajania
potrzeb wspólnoty, z ustawowym obowiązkiem ochrony i konserwacji zabytków? Jak
uchronić przed zniszczeniem historyczne
budynki i zabytkowe pustostany objęte
roszczeniami? Czy nie ma rozwiązania tej
sytuacji? Czy nie można byłoby wyłączyć
z obowiązkowego najmu przynajmniej tych
najwartościowszych, o najlepiej zachowanych wnętrzach, i przeznaczyć na najem
komercyjny? A w wypadku pustych lokali
– jeśli nie ma nimi zainteresowania, to czy
nie lepiej zmienić ich funkcje na użytkowe
i wynająć albo sprzedać?22
* * *

Niniejsza publikacja zawiera materiały
przedstawione na konferencji zorganizowanej przez Biuro Stołecznego Konserwatora
Zabytków w październiku 2021 roku, dotyczącej problematyki gospodarowania
zabytkowymi lokalami miejskimi w ostatnich trzech latach, a więc od momentu wejścia w życie Zarządzenia Prezydenta m.st.
Warszawy z 2018 roku w sprawie współpracy jednostek miejskich z BSKZ w zakresie
miejskich inwestycji prowadzonych przy
zabytkach. Temat ten został omówiony
przez przedstawicieli BSKZ i jednostek zarządzających nieruchomościami. Kluczowe
13. Zabytkowe lokale mieszkaniowe i użytkowe w zarządzie zakładów
problemy związane z zachowaniem i eksgospodarowania nieruchomościami Śródmieście, Praga-Północ i Praga-Południe
(oprac. Anna Jagiellak na podstawie danych z zakładów gospodarowania
ploatacją tego mienia zostały przedstawione
nieruchomościami i dzielnic)
na przykładzie zakładów gospodarowania
Lokale takie należy remontować przy nieruchomościami z dzielnic Śródmieście,
minimalnej ingerencji w substancję za- Praga-Północ i PragaPołudnie, w zarządzie
bytku, z zachowaniem lub odtworzeniem których znajduje się jeden z największych
autentycznych detali wystroju. Potencjalni zasobów zabytkowych.
najemcy powinni doceniać wartość zarówno
samego obiektu, jak i wykonanych w nich
22 Rozwiązanie takie dopuszcza Wieloletni Program Gospodaspecjalistycznych robót. Właściciel – m.st.
rowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata
2021–2025.
Warszawa – musi dysponować odpowiednimi
19
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14. Pustostany mieszkaniowe i użytkowe w zabytkowych

15. Lokale mieszkaniowe i użytkowe w zabytkowych

Dyskusja konserwator – zarządca jest
konieczna dla zachowania zabytkowego
i tak zróżnicowanego pod względem prawnym zasobu. Każda z zaangażowanych
jednostek postrzega ten proces z punktu widzenia własnych specjalizacji i zadań wynikających z odrębnych dokumentów prawnych.
Całościowe spojrzenie z obu tych stron pozwoli lepiej zrozumieć skomplikowaną problematykę tego zagadnienia i wypracować
skuteczniejsze strategie ochrony miejskich

zabytków. W dobie budownictwa masowego, szklanych biurowców, pozbawianych
indywidualnych cech apartamentowców, zachowanie nielicznych przykładów prawdziwego rzemiosła w zabytkowych wnętrzach
pozostaje obowiązkiem wszystkich służb
miejskich. Historyczne lokale stanowią
wartościowe przykłady dorobku sztuki rzemieślniczej i budowlanej poprzednich pokoleń. Zachowanie tej spuścizny jest naszą
wspólną misją.

budynkach w zarządzie zakładów gospodarowania
nieruchomościami Śródmieście, Praga-Północ i Praga-Południe (oprac. Anna Jagiellak na podstawie danych
z zakładów gospodarowania nieruchomościami
i dzielnic)

20

budynkach objętych roszczeniami w zarządzie zakładów
gospodarowania nieruchomościami Śródmieście, Praga-Północ i Praga-Południe (oprac. Anna Jagiellak
na podstawie danych z zakładów gospodarowania
nieruchomościami i dzielnic)

Urszula Zielińska-Meissner
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Wnętrza lokali użytkowych w Warszawie –
zachowanie, adaptacja czy zmiana?

Z

achowanie i konserwacja oryginalnych
wnętrz w zabytkowych budynkach użyteczności publicznej w Warszawie od dawna
budzi wiele emocji, sporów, starań, ale także kontrowersji. Wynika to z licznych uwarunkowań. Po pierwsze, z zakresu ochrony
konserwatorskiej danego obiektu, po drugie,
z funkcji, jaką wnętrze obecnie pełni – i decyzji o tym, czy nadal ma ją pełnić. Kolejną
kwestią są zagadnienia związane ze spełnianiem przez obiekt obowiązujących norm
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i szczegółowych zasad bezpieczeństwa,
co wiąże się z pracami mogącymi całkowicie
zmienić pierwotny charakter i wystrój zabytkowych wnętrz. Najtrudniejsza sytuacja jest
tam, gdzie obiekt jest ujęty tylko w gminnej
ewidencji zabytków (GEZ). Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie
przewiduje bowiem ochrony wnętrza, nawet
jeśli byłoby specjalnym autorskim dziełem
artysty. Poza tym przyjęło się przez lata, że
architektura, struktura i wygląd zewnętrzny
jest najważniejszy, a wnętrze może ulegać
pewnym zmianom, czyli tzw. unowocześnieniom. Z czasem to słowo stało się aż nadto
pojemne. W wielu wypadkach był to – i nadal
bywa – wynik zwykłej ignorancji użytkownika i projektanta. Praktyka pokazała jednak,
że zwykle możliwa jest adaptacja wnętrza
z poszanowaniem pierwotnego projektu.

Za przykład może tu posłużyć kawiarnia sieci
Starbucks przy placu Trzech Krzyży, otwarta
w lutym 2012 roku w lokalu dawnej kawiarni
Lajkonik, z malowidłami ściennymi z lat 50.
XX wieku. Nie tylko zostały one (po konserwacji) włączone do wystroju nowej kawiarni,
opatrzone odpowiednimi wyjaśnieniami
i zabezpieczone przed zniszczeniem, ale także, aby nadać klimat lat 50., do lokalu wstawiono pianino.
Wnętrza to problem bardzo pojemny
i dotychczas zbyt mało zauważany. W latach 50. i 60. XX wieku na łamach pism
„Architektura” i „Stolica” pojawiały się artykuły na ten temat. W większości jednak, poza analitycznym artykułem Anny
Banaszewskiej1, opisywano jedynie wygląd
nowych lokali. Kwestia zachowania ich
autentycznego wyglądu nie była właściwie podnoszona. W 2014 roku Stołeczny
Konserwator Zabytków wystosował apel do
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie objęcia dodatkową ochroną zabytkowych wnętrz na Starym Mieście,
1

Anna Banaszewska, Wnętrza na Starym Mieście, „Architektura”
1953, nr 9; Zofia Czartkowska-Jeżewska, DESA, dzieła sztuki
i antyki. Dawne piękno wnętrz, „Stolica” 1953, nr 29; W staromiejskich kamieniczkach, Polska Kronika Filmowa, nr 40/53; Zofia
Czartkowska-Jeżewska, Nowa placówka Cepelii, „Stolica” 1953,
nr 41; Józef Łowiński, Sklepy warszawskie, „Architektura” 1959,
nr 2.
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w budynkach wpisanych do rejestru zabytków. W konsekwencji powyższego pisma2
i rozpoznania zabytkowego wystroju przez
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków (BSKZ) Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków (MWKZ) rozpoczął wpisy
wnętrz do rejestru zabytków ruchomych na
Starym Mieście. Problematykę staromiejskich wnętrz poruszyłam niedawno w artykule w „Spotkaniach z Zabytkami”3.
Wnętrza można podzielić na użytkowe
i prywatne (mieszkania), a użytkowe z kolei
na reprezentacyjne i kameralne, te zaś, idąc
dalej, na wnętrza o różnej funkcji użyteczności publicznej: gmachy dworców, teatrów,
kin, sale koncertowe, lokale gastronomiczne
(bary, restauracje, kawiarnie). Małe, kameralne wnętrza to głównie sklepy, zakłady
rzemieślnicze, pracownie, punkty usługowe.
Niniejszy artykuł jest próbą zwrócenia uwagi
na to zagadnienie, ale z uwagi na złożoność
i obszerność problematyki oraz charakter
publikacji ograniczy się do wybranego typu
wnętrz: małych przestrzeni użytkowych, najsłabiej rozpoznanych i niedocenionych.
Jak do tego zagadnienia odnoszono
się w przeszłości? Jak wiele i z jakiego
czasu autentycznych wnętrz użytkowych
w Warszawie przetrwało wojny, pożary, przebudowy? Należy zaznaczyć, że użytkowość
jest pojęciem, które przez wieki się zmieniało,
a krąg użytkowników nie był zawsze taki sam.
Najstarszymi zachowanymi autentycznymi wnętrzami w Warszawie są Biblioteka
2

3
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W odpowiedzi z dnia 18 marca 2015 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego sformułowało następujące
wytyczne ochrony zabytkowych wnętrz: „[…] zakres ochrony konserwatorskiej obejmuje cały obiekt, a zatem także
jego wnętrze […]. Jednocześnie elementy budynku niezwiązane trwale z jego bryłą takie jak kinkiety, oprawy świetlne,
osłony grzejników i szybów wentylacyjnych czy meble stanowią zabytki ruchome w myśl definicji zawartej w art. 3 pkt
3 ww. ustawy [o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami]
i w przypadku zaistnienia odpowiednich przesłanek powinny być przedmiotem odrębnej decyzji administracyjnej […],
a zatem organy ochrony zabytków posiadają odpowiednie
narzędzia prawne do ochrony zabytków ruchomych przed
ewentualnym planowanym ich zniszczeniem”.
Urszula Zielińska-Meissner, Wnętrza lokali użytkowych na Starym Mieście, „Spotkania z Zabytkami” 2020, nr 11–12.

w Zamku Królewskim (il. 1) i Teatr Stanisławowski w Starej Pomarańczarni w Łazienkach, zaprojektowane dla Stanisława
Augusta Poniatowskiego przez królewskiego
architekta Dominika Merliniego. Biblioteka,
wzniesiona w latach 1780–1784, jest jedynym wnętrzem Zamku Królewskiego
w Warszawie, które ocalało z niemieckiego
bombardowania w 1939 roku i wysadzenia obiektów zamkowych w 1944 roku.
Przetrwała w nim także oryginalna dekoracja
architektoniczna4.
Teatr Królewski, zwany także Stanisławowskim, powstał po 1784 roku5. Artystą,
który zaprojektował jego wnętrze, był
Jan Chrystian Kamsetzer. Iluzjonistyczne
malowidła przedstawiające osiemnastowieczną widownię z portretami osób z otoczenia króla wykonał Jan Bogumił Plersch,
4

Stanisław Lorentz, Dzieje Zamku Królewskiego, [w:] Stare Miasto
i Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1971, s. 67, il. 110.

5

Marek Kwiatkowski, Łazienki, Warszawa 1972, s. 174–180,
il. 55–56.
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Królewskim, fragment
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a rzeźby – André Le Brun6. Stanisław August
Poniatowski w 1791 roku, podczas przebudowy placu Krasińskich, na kilka miesięcy
udostępnił swój prywatny teatr Wojciechowi
Bogusławskiemu i jego trupie na publiczne
i bezpłatne występy Teatru Narodowego7.
W XIX wieku Teatr Stanisławowski wraz
z całymi Łazienkami był własnością carów,
ale na szczęście prace konserwatorskie przeprowadzone przez Ludwika Kozubowskiego8
ograniczyły się tylko do zmian obić foteli. Po
gruntownej renowacji, w 1916 roku został
27 maja ponownie otwarty miniaturą dramatyczną Jana Lechonia W pałacu królewskim
i koncertem. Kolejną renowację przeprowadzono po II wojnie światowej, przede wszystkim unowocześniając urządzenia sceniczne.
Z dawnych przetrwały do dziś kołowroty do
podciągania dekoracji oraz machina imitująca grzmoty. W latach 50. XX wieku odbywały
się na jego scenie przedstawienia kameralne
Teatru Dramatycznego (m.in. słynne Parady
Jana Potockiego), później Polskiej Opery
Kameralnej, a od 2017 roku Polskiej Opery
Królewskiej.
W pierwszej połowie XIX wieku powstało
w Warszawie wiele budynków użyteczności
publicznej: obecny Pałac Staszica, gmachy Polskiego Banku, Giełdy, Ministerstwa
Skarbu, Komisji Rządowej Przychodów
i Skarbu, a także Teatr Wielki – wszystkie
autorstwa Antonia Corazziego9. Ich wnętrza
w stylu klasycystycznym się nie zachowały.
Były także budowle użyteczności publicznej,
które przebudowywano, np. wnętrza Pałacu
Paca przy ulicy Miodowej, skonfiskowanego
przez władze carskie po powstaniu listopadowym – przekształcone pod kierunkiem
6

Aleksandra. Bernatowicz, Malarze w Warszawie czasów Stanisława Augusta. Status – Aspiracje – Twórczość, Warszawa 2016,
s. 165, il. 53.

7

O Teatrze Stanisławowskim por. np. https://pl.wikipedia.
org/wiki/Stara_Pomarańczarnia [dostęp: 20 października
2021 roku].

8

Barbara Król-Kaczorowska, Teatr dawnej Polski. Budynki. Dekoracje. Kostiumy, Warszawa 1971, s. 78–79.

9

Antoni Lauterbach, Antonio Corazzi, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 4, Kraków 1938, s. 95; Piotr Biegański, Teatr Wielki,
Warszawa 1974.

Stefana Balińskiego, stały się siedzibą Sądu
Okręgowego, a poddawane remontom, traciły swój pierwotny wygląd10.
Poza urzędami czy ministerstwami
w połowie XIX wieku pojawiły się zupełnie
nowe obiekty – dworce kolei żelaznej. Po
wybudowaniu dworca Kolei WarszawskoWiedeńskiej powstały następne, łączące
Warszawę z miastami Imperium Rosyjskiego.
Nieco więcej informacji na temat wyglądu wnętrz w warszawskich budynkach
użyteczności publicznej jest dostępnych dla
obiektów powstałych w końcu XIX i na początku XX wieku. Szerszy materiał dotyczący
wyglądu zabytków, w tym ich wnętrz pochodzi z okresu po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości w 1918 r., kiedy prowadzono
w nich prace rekonstrukcyjne i adaptacyjne
na cele reprezentacyjne i państwowe. Wciąż
jednak są to dane o dużych, reprezentacyjnych obiektach. Dodatkową pomocą są fotografie upamiętniające różne wydarzenia
i uroczystości odbywające się we wnętrzach.
Pojawiły się także pierwsze relacje filmowe,
przeważnie na taśmie trzydziestopięciomilimetrowej, i wiele z nich czeka na digitalizację
w archiwach, gdyż dawne taśmy wymagają
specjalnych projektorów, które dawno wyszły z użycia. Należy jednak pamiętać, że
mniejsze, skromniejsze realizacje wnętrz nie
były dokumentowane, fotografowane czy nawet opisywane.
Konkretnym wyrazem troski o wnętrza
obiektów zabytkowych było rozpoczęcie
w 1924 roku pod kierunkiem prof. Oskara
Sosnowskiego przez Zakład Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej akcji inwentaryzacyjnej i dokumentacyjnej zabytków
Warszawy. Brali w niej udział pracownicy
i studenci, a wyniki prac okazały się nieocenione przy rekonstrukcji obiektów po
zniszczeniach I wojny światowej, bezcenne
zaś – po II wojnie światowej. Wciąż jednak
prace dokumentacyjne dotyczyły realizacji,
reprezentacyjnych gmachów użyteczności publicznej, o które w dwudziestoleciu
10 Aldona Bartczakowa, Pałac Paca, Warszawa 1973, s. 45, 92–99.
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honorowej na Torze
Wyścigów Konnych na
Służewcu, fot. Urszula
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międzywojennym wzbogaciła się Warszawa.
Dwa z nich, autorstwa Mariana Lalewicza,
przetrwały do dziś w oryginalnej formie
i z oryginalnym wnętrzem. Zajęte przez
okupanta w czasie II wojny światowej, nie
zostały ani zniszczone, ani przebudowane.
Dotyczy to budynku Banku Rolnego przy ulicy Nowogrodzkiej i gmachu Dyrekcji Kolei
Państwowych przy ulicy Targowej 7411.
Bank Rolny przy ulicy Nowogrodzkiej
został wzniesiony w końcu 1927 roku12.
Przy tym projekcie współpracowali także
architekci Tadeusz Pluciński i Mieczysław
Popiel, rzeźbiarka Janina Broniewska oraz
autor polichromii Jan Goliński. Wnętrza na
pierwszym poziomie i reprezentacyjny salon
zachowane są do dziś.
Budynek Dyrekcji Kolei Państwowych,
zbudowany na miejscu Dworca Petersburskiego w eklektycznej monumentalnej formie, z pięknymi wnętrzami już w duchu
11

Por. https://pl.wikipedia.org/wiki/Budynek_Dyrekcji_Kolei_Pa%C5%84stwowych_w_Warszawie [dostęp: 13 sierpnia 2021 roku].

12 Hanna Faryna-Paszkiewicz, Gmach dawnego Banku Rolnego,

„Spotkania z Zabytkami” 2007, nr 9.
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nowej sztuki – art déco – odpowiadał potrzebom i upodobaniom młodej, odrodzonej
państwowości13. W latach II wojny światowej mieściły się w nim urzędy okupacyjne,
a w 1944 roku znalazły w nim tymczasową
siedzibę polskie władze miejskie i nowo
mianowany prezydent Warszawy Marian
Spychalski.
Innym zachowanym obiektem, wzniesionym w latach 1925-1939 przez Mariana
Lalewicza jest jest Instytut Geologiczny.
Część od ulicy Wiśniowej, mieszcząca
Muzeum Geologiczne, pozostaje w oryginalnej formie.
Ciekawym obiektem powstałym niedługo przed II wojną światową jest Tor
Wyścigów Konnych na Służewcu (il. 2). Na
blisko stuhektarowym terenie oprócz toru
wyścigowego, stajni i zabudowań gospodarskich znajduje się budynek trybuny honorowej. Autorem projektu był Zygmunt
Plater-Zyberk przy współpracy znakomitych
architektów Juliusza Żórawskiego i Janusza

13 Hanna Krzyżanowska, Lalewicz Marian, [w:] Polski słownik bio-

graficzny konserwatorów zabytków, z. 1, Poznań 2000.

Alchimowicza. Obiekt, użytkowany do dziś,
zachował pierwotną formę wraz z wnętrzem.
Jedynym budynkiem z całego zespołu, który
nie przetrwał, była wieża ciśnień14.
Osobnym tematem są wnętrza warszawskich kawiarni, restauracji i barów. Dekoracje
wnętrza (Małej) Ziemiańskiej z malowidłami Wacława Borowskiego i Tadeusza
Gronowskiego znamy z czarno-białych zdjęć
warszawskiej bohemy tamtych lat. Tak samo
wnętrza kawiarni w Instytucie Propagandy
Sztuki, ozdobione freskami Feliksa Topolskiego, czy pobliską kawiarnię Sztuka
i Moda, zaaranżowaną zielenią, prostymi
meblami i kameralnym oświetleniem przez
właścicielkę Zofię Raczyńską-Arciszewską.
Żadne z nich nie przetrwało wojny, podobnie jak wnętrza kawiarni w hotelach
Europejskim, Polonia czy Bristol. Zachowały
się jedynie relacje, opisy i fotografie, które
przy rekonstrukcji tego ostatniego posłużyły
jako wskazówka15.
Odbudowująca się Warszawa miała wiele twarzy. Nowa architektura proponowała
nowe wnętrza – reprezentacyjne, jak i nieco
skromniejsze, nieduże i bardzo małe, jak
kiosk RUCH-u na Mariensztacie przy ulicy
Bednarskiej 20a.
Aby przedstawić ten ogromny, z roku na
rok zmniejszający się zasób, można zaproponować podział i wstępną systematyzację,
poczynając od miejsc i wnętrz najbardziej
uczęszczanych, a więc budynków związanych z komunikacją. Do niedawna były to
budynki dworców kolejowych, a od ćwierćwiecza także stacje metra – indywidualnie
projektowane, jak wnętrza wraz z liternictwem stacji drugiej linii metra, zaprojektowane w latach 2007–2012 przez Wojciecha
Fangora16. Do dziś zachowała się znaczna część wnętrz Dworca Gdańskiego, ale
jego pierwotny, oryginalny wystrój można

oglądać jedynie w filmie17. Również budynek
dworca lotniczego na Okęciu jest dzisiaj zupełnie inny niż ten wzniesiony w 1968 roku,
z oryginalnymi wnętrzami autorstwa architektów Jana i Krystyny Dobrowolskich18.
Pokaźną grupę stanowią wnętrza ministerstw, rządowych instytucji i banków, które choć w większości znajdują się pod dobrą
opieką, mogą być narażone na niekorzystne
zmiany i przekształcenia.
Osobną kategorię tworzą sklepy, poczynając od dużych domów towarowych.
Były to tzw. pedety (Powszechne Domy
Towarowe, PDT). Można wspomnieć PDT na
Woli, z dekoracją malarską pokrywającą ściany wnętrza, PDT przy ulicy Jagiellońskiej,
z pełnoplastycznymi rzeźbami, czy nieco od
nich mniejszy i krótko działający dom towarowy na Mariensztacie oraz słynny Centralny
Dom Towarowy w Alejach Jerozolimskich.
Ich wnętrza zniknęły zupełnie, a one same
zmieniły funkcję. Domy towarowe zostały
zastąpione przez galerie handlowe. Jedynym
„ostańcem” jest dom handlowy Merkury
na Żoliborzu, z zachowanymi elementami
ceramicznych mozaik w pomieszczeniach
przyziemia. Znajdujące się w galeriach handlowych sklepy, apteki czy np. banki należą
przeważnie do konkretnej sieci. Ich wyposażenie oraz kolorystyka i oświetlenie są ściśle
określone. Myślę, że jest to osobny problem,
choć może warto już teraz dokumentować
styl Krakowskiego Kredensu, pijalni czekolady Wedla, firmy Wawel czy cukierni Bliklego,
ponieważ lokale zagranicznych firm w każdym miejscu kuli ziemskiej wyglądają tak
samo.
Warszawskie kina z dużymi widowniami czy mniejsze tzw. kina osiedlowe miały
w większości podobną do siebie strukturę,
ale foyer i sale widowni z dobieranym do
ścian kolorem obić foteli czy rodzajem
stolarki były projektowane indywidualnie.

14 Encyklopedia Warszawy, Warszawa 1994, s. 614.
15 Zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego, fotografie

w działach „Kawiarnie” i „Gastronomia”.
16 Stefan Szydłowski, Wojciech Fangor, Przestrzeń jako gra, Kra-

ków 2012, s. 380–383 [katalog wystawy].

17 Rozwodów nie będzie, reż. Jerzy Stawiński, 1964 rok.
18 Por. http://zabytki.um.warszawa.pl/content/odbudowa-war-

szawy-jan-dobrowolski-1920-2006 [dostęp: 13 sierpnia 2021
roku].
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Niestety, wiele tych kin nie przetrwało inwazji multipleksów, w niektórych powstały
markety, jak w kinie Femina. Pozostało jednak kilka kin w Warszawie, które zachowały
oryginalne wyposażenie przynajmniej foyer
(np. kino Luna), a także elementy widowni – artykulację ścian, koloryt, mimo zmian
związanych z wymogami przeciwpożarowymi. Są kina zachowane niemal w całości,
jak Muranów (il. 3, 3a) czy Stolica (po wiernej konserwacji Iluzjon), i przekształcone
w teatry (WarsSawa z kina Wars na Nowym
Mieście i OchTeatr z kina Ochota przy ulicy
Grójeckiej).
Kolejną grupę stanowią sklepy różnych
branż. Zależnie od usytuowania ich wyposażenie było bardziej lub mniej całościowe.
W niektórych sklepach spożywczych mogły
to być mozaikowy lub malarski fryz nad
półkami, dekoracyjne panneau, specjalnie
zaprojektowane kosze (nawet z wikliny) na
produkty czy oświetlenie (przeważnie górne). W sklepach Centrali Rybnej dominowały elementy morskie, motyw rybackich
sieci i kolory w błękitnej tonacji (również
kafli czy płytek ceramicznych). Sklepy mięsne były zazwyczaj wyposażone w białe
ceramiczne ściany i proste lady. Posadzki
w większości sklepów były z lastryka albo
z rodzimego granitu czy marmuru, chociaż
w wielu reprezentacyjnych obiektach były to
specjalnie odkuwane bloki. Sklepy tekstylne
26

z materiałami i tkaninami obowiązkowo
miały solidne drewniane lady i głębokie półki do położenia na nich beli z materiałami.
Wysokie sufity były w sklepach sprzedających dywany, firanki i zasłony do okien.
Sklepy optyczne miały zwykle specjalnie
zaprojektowane meble z niewielkimi szufladkami i witrynami na oprawki okularów,
a sklepy z biżuterią, opatrzone neonem
„Jubiler”, przeważnie wyposażone były w lustra i specjalne oświetlenie dodające blasku
sprzedawanym towarom. Przetrwało ich kilka w Warszawie, ale najczęściej z fragmentaryczną dekoracją.
Osobną grupą sklepów były placówki
w Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej,
nazywane sklepami luksusowymi (il. 4, 4a).
Poza dwoma lokalami zachowanymi w niemal pierwotnym stanie reszta przestała istnieć. Indywidualnie były projektowane do
nich drewniane półki, lady, boazerie (w sklepie z materiałami, w księgarni). Na podstawie takiego projektu powstała tutaj również
Cepelia, z witryną z kutego żelaza i meblami,
a także z salką przeznaczoną na zabawę dla
dzieci przychodzących z rodzicami po zakupy. W październiku 2020 roku przestała
istnieć spółdzielnia Cepelia, a wraz z nią
zamknięto sklepy urządzane przez warsztaty
stolarskie należące do tej zasłużonej instytucji. Zniknęły ostatnie placówki Cepelii
przy ulicach Kruczej i Grójeckiej oraz mały

3. Foyer w kinie

Muranów, fot. Urszula
Zielińska-Meissner
3a. Tralki foyer w kinie

Muranów („Stolica”
1955, nr 20)

4, 4a. Luksusowe

wnętrza
nieistniejących
sklepów tekstylnych
w Marszałkowskiej
Dzielnicy
Mieszkaniowej
(„Stolica” 1954, nr 2)
4b. Posadzka dawnego

sklepu tekstylnego
w Marszałkowskiej
Dzielnicy
Mieszkaniowej,
fot. Urszula Zielińska-Meissner

5. Wnętrze sklepu

Cepelii na Rynku
Starego Miasta,
fot. Urszula Zielińska-Meissner

lokal przy Krakowskim Przedmieściu. Jedyny
zachowany – na Rynku Starego Miasta –
w porę został szczęśliwie przekształcony
na Dom Sztuki Ludowej PolArt i wpisany
do rejestru zabytków. Wnętrze stanowi dziś
jedyny w Warszawie przykład oryginalnego
wyposażenia spółdzielni Cepelia (il. 5).
Nie istnieje już kwiaciarnia na rogu ulic
Koszykowej i Marszałkowskiej, która miała
specjalnie zaprojektowane wysokie wnętrze
z kamienną posadzką i wykładziną ścian, co
zapewniało stosowną temperaturę dla roślin.
Zachowało się jeszcze kilka sklepów
z artykułami gospodarstwa domowego
należących do Spółdzielni Spożywców
„Społem”, nie wyróżniają się one jednak indywidualnym wzornictwem, raczej doborem

oferowanych produktów i sposobem ich eksponowania. W niektórych zachował się także
specyficzny zapach, jak w sklepie przy ulicy
Mokotowskiej blisko placu Trzech Krzyży,
stanowiący mieszaninę zapachu proszków
do prania, plastikowych naczyń, emaliowanych garnków i stalowych półek, lecz
kwestię tę należy raczej odnieść do kultury
niematerialnej. Podobny klimat miały sklepy
spółdzielni „Herbapol” – w wielu z nich, oryginalnie zaprojektowanych, znajdowały się
mozaiki i reliefy19.
Obok sklepów z ziołami trzeba wymienić
zabytkowe apteki, które również odchodzą
do historii, i nie tracić nadziei, że jedyna
zabytkowa apteka, z meblami z połowy XIX
wieku, znowu będzie miała w swoich ścianach neogotyckie meble.
Kolejną kategorią są lokale gastronomiczne: restauracje, kawiarnie, bary szybkiej
obsługi, bary kawowe oraz ostatnio znów
bardzo popularne bary mleczne.
Restauracje i kawiarnie warszawskie mają
już dziś bogatą literaturę20. Wiele z nich było
indywidualnie projektowanych, również
z uwzględnieniem serwowanego menu. Inne
elementy zdobnicze znalazły się w restauracji rybnej Mesa przy ulicy Puławskiej, a inne
w restauracji Dzik z kuchnią myśliwską.
19 Paweł Giergoń, Mozaika warszawska. Przewodnik po plastyce

w architekturze stolicy 1945–1989, Warszawa 2014, s. 182–183.
20 Por. np.: Józef Łowiński, Kawiarnie warszawskie, „Architektu-

ra” 1954, nr 8; Tadeusz Stefan Jaroszewski, Restauracja „Pod
Krokodylem”, „Stolica” 1954, nr 12; (M.S.), Goście na Rynku Starego Miasta, „Stolica” 1953, nr 33.
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Niestety, większość z nich już nie istnieje lub
zmieniła wystrój.
Jak wynika z tego pobieżnego przeglądu,
temat wnętrz budzi wiele emocji. Wraz ze
zmianą przeznaczenia lokali użytkowych
wnętrze jest najbardziej narażone na zmiany,
często nieodwracalne, a w wielu sytuacjach
na zniszczenie. Nie zawsze są to zmiany naprawdę konieczne, w wielu wypadkach można coś ocalić lub włączyć w nowy wystrój.
Czy wymiana posadzki z lastryka i zastąpienie jej wykładziną jest konieczne? Czy trzeba
zakrywać kamienne schody, a autentyczny
parkiet zamienić na panele? Nie w każdej
sytuacji należy wymieniać zabytkowe drzwi
i pozbywać się zachowanych okuć drzwiowych, a także zmieniać podziały stolarki
okiennej czy usuwać kraty maskujące grzejniki. Lampy dawniej oświetlające sklep mogą
się okazać ciekawym elementem wystroju
nowej kawiarni. Kwestie niniejsze często
wiążą się z ekonomią, zawsze warto jednak
rozważyć, czy tańsze nie okaże się droższe ze
względu na koszty utrzymania.
Przedstawione poniżej krótkie omówienie wnętrz wybranych lokali użytkowych
z lat 50. i 60. XX wieku ze Śródmieścia – zachowanych w całości lub fragmentarycznie – może stanowić punkt odniesienia dla
podobnych obiektów w innych dzielnicach
Warszawy. Te, które wciąż istnieją, nie zawsze znajdują się w budynkach wpisanych
28

6, 6a. Wnętrze Salonu

Kosmetycznego IZIS
– dawniej
Warszawianka,
fot. Urszula Zielińska-Meissner, Małgorzata
Jaworska
6b. Salon Kosmetyczny

IZIS – dawniej
Warszawianka
(„Stolica” 1955, nr 20)

indywidualnie do rejestru zabytków, co skutkuje większym ryzykiem ich utraty i bezpowrotnego zniszczenia.
Salon Kosmetyczny IZIS (dawniej Warszawianka) przy ulicy Marszałkowskiej 4
i 55/73 (il. 6, 6a-b) został otwarty w 1954 roku
w Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej.
Działa do dziś. Przy ul. Marszałkowskiej
55/73, nad wejściem znajduje się kilka neonów z lat 60. informujących o działalności
firmy (Lecznica, Kosmetyka IZIS). W momencie otwarcia był to najelegantszy salon
kosmetyczny (niegdyś nazywany Salonem
Urody) w Warszawie. Mieści się na parterze
w przestronnych, wysokich pomieszczeniach, a w niższych, mniejszych na pierwszym piętrze znajdują się gabinety lekarskie
i salki przeznaczone na zabiegi kosmetyczno-fryzjerskie. Oryginalne wewnętrzne
dwie pary oszklonych drzwi wejściowych

7. Przemalowana

wtórnie na czarno
kolumna w dawnej
kawiarni Stylowa przy
ulicy Koszykowej
34/50, fot. Urszula
Zielińska-Meissner
7a. Oryginalny wygląd

kolumny autorstwa
Heleny i Lecha
Grześkiewiczów,
fot. Urszula Zielińska-Meissner
7b. Dawna kawiarnia

Stylowa, fragment,
fot. Urszula Zielińska-Meissner

wiodących z małego przedsionka po obu
stronach ściany-gabloty wystawowej mają
mosiężne uchwyty w kształcie półkoli z okrągłymi gałkami. Po obu stronach
wejścia na skośnych ścianach znajdują
się wąskie grzejniki zasłonięte metalową,
ręcznie kutą kratą z fryzowanych prętów.
Naprzeciwko wejścia wewnątrz sklepu
znajduje się duża oszklona ściana w formie
gabloty, której części boczne i część dolna obłożone są brązowym marmurem z czarnym
marmurowym cokołem od posadzki i nieco
szerszym pasem podobnego marmuru na

górze. Część szklana, stanowiąca jednocześnie dużą gablotę wystawową, ujęta jest
w mosiężną ramę. We wnętrzu na parterze
ściany są wyłożone prostokątnymi płytami brązowego marmuru. Oryginalnie lada
sprzedażna była niższa, częściowo oszklona,
częściowo drewniana, podobnie jak półki za
ladą. Posadzka na parterze w większości oryginalna z płytek marmurowych. Oryginalne
są ponadto okrągły drewniany stół drewniany, niegdyś w poczekalni, teraz na parterze
w sklepie, oraz niski metalowy stoliczek
z okrągłym mozaikowym blatem. Z parteru
prowadzą jednobiegowe schody na pierwsze
piętro. Ściany klatki schodowej wyłożone są
brązowym marmurem, takim jak na parterze.
Na piętrze dodatkowym elementem zdobniczym jest ręcznie kuta krata.
Dawna kawiarnia Stylowa przy ulicy Koszykowej 34/50 (il. 7) została urządzona wraz
z innymi sklepami i lokalami gastronomicznymi we wczesnych latach 50., wkrótce po
oddaniu części mieszkalnych budynków
w Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej.
Mieściła się w części narożnej budynku przy
ulicach Marszałkowskiej i Koszykowej. Po
latach działalności jako kawiarnia Stylowa
w końcu lat 70. była już kawiarnią i lodziarnią
HORTEX-u. Następnym najemcą była firma
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8. Dawny sklep

z porcelaną przy ulicy
Pięknej 28/34,
fot. Urszula Zielińska-Meissner

Jachacy i oryginalny wystrój nadal istniał.
Obecnie mieści się tam klub hardrockowy,
a oryginalne wnętrze zostało zniszczone.
Dawny wystrój obejmował obszerną salę
ze stolikami, a przez pewien czas było tam
także pianino i często w godzinach popołudniowych i wieczornych gościom towarzyszyła muzyka na żywo. Trzy bardzo duże,
zamknięte półkolem okna oświetlały wnętrze. Strop kasetonowy rozpościerał się nad
główną częścią kawiarni. Na ścianie naprzeciwko okien znajdowało się wąskie piętro,
rodzaj antresoli, gdzie ustawione były stoliki.
Niewielkie balkony wystawały nieco ponad
salą główną. Barierki balkonów były proste,
obudowane, w części środkowej ażurowe
z wąskimi tralkami. Kolejny użytkownik –
firma HORTEX – zastąpił je metalowymi
ażurowymi. Na posadzce z marmurowych
gładkich płyt w ciemnobrunatnym kolorze ustawione były stoliki. Kolor posadzki
korespondował z brązowym kolorem okładziny części ścian przy otworach okiennych, sięgającej do linii łuków. Oryginalnie
na polach między oknami znajdowały się
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kinkiety w formie prostych podwójnych
zniczy. Charakterystycznym elementem
wnętrza była ceramiczna kolorowa kolumna
znajdująca się przed wejściem przy schodach
na piętro. Jaskrawozielone liście i ciemne
kiście winogron wraz ze złotymi wstęgami
oplatały białą kolumnę. Niestety, i ten element został zmieniony.
Sklep z porcelaną, ze szkłem i z kryształami przy ulicy Pięknej 28/34 (il. 8) powstał
w 1954 roku w Marszałkowskiej Dzielnicy
Mieszkaniowej, zaprojektowano go na dwóch
poziomach. Do sklepu z zewnątrz prowadziły trzy pary oszklonych drzwi w ozdobnych
ościeżach z piaskowca. Wnętrze na poziomie
przyziemia miało cztery duże okna wystawowe od ulicy Pięknej oraz okna wychodzące
na tyły budynku w dwóch pomieszczeniach
bocznych. Sufit był wysoki, a wokół ścian
biegła szeroka nadwieszona faseta z delikatnym profilowaniem kryjącym oświetlenie.
Dodatkowe oświetlenie stanowiło dziewięć
ceramicznych trójramiennych (fajansowych)
żyrandoli pająków, z brązowymi dekoracjami
w formie stylizowanych kwiatów na białym

18. Ulica

Marszałkowska 55/73,
lokalizacja baru
mlecznego

9. Dawny sklep

z obuwiem przy ulicy
Pięknej 28/34,
fot. Urszula Zielińska-Meissner
9a. Wnętrze restauracji

w dawnym sklepie
z obuwiem przy ulicy
Pięknej 28/34,
fot. Urszula Zielińska-Meissner

tle. W części dolnej sklepu znajdowały się
trzy sale, w których na regałach ustawione
były całe serwisy i naczynia według rodzaju
i marki. Przejścia między salami wyłożone
były jasną, gładką boazerią. Drewniana boazeria i półki w całym sklepie utrzymane
były w jasnym, miodowym kolorze. Regały,
specjalnie zaprojektowane do tego wnętrza,
ustawione były przy ścianach, a szerokość
półek zmniejszała się ku górze. Nad nimi
biegła drewniana listwa szerokości około 30–
–40 cm (o średnicy dużego talerza), na której
były umieszczane znaki wytwórni porcelany
i dekoracyjne talerze (zwykle włocławskiej
ceramiki, kolorystycznie zgrane z żyrandolami). Między regałami w prostokątnych szklanych gablotach eksponowane były większe
naczynia albo całe kompozycje naczyń. Na
plecach niektórych regałów znajdowały się
lustra wzmacniające efekty ekspozycji. Na
piętro wiodły schodki z lastryka, które wyżej

z niewielkiego podestu o drewnianej mozaikowej posadzce rozdzielały się na dwa
wąskie, przeciwległe biegi. Ściany po obu
stronach schodków były wyłożone jasną
drewnianą boazerią utworzoną z kwadratowych płycin. Na piętrze sprzedawane były
wyroby ze szkła i z kryształu. Przy suficie
wokół ścian pomieszczenia biegł fryz wykonany ze stiuku w kształcie dzbanuszków-wazoników, oryginalnie pomalowanych na
ciemniejszy kolor, kontrastujący z jasnym
kolorem ścian, później zamalowanych również na kolor jasny. W sali górnej również
znajdowały się specjalnie zaprojektowane
regały z półkami, niektóre dodatkowo podświetlane, aby lepiej wyeksponować towar.
Sklep istniał do końca lipca 2013 roku. Lokal
został podzielony i po przeprowadzonym
remoncie rozpoczęto tam inną działalność.
Jego bliźniaczym odpowiednikiem
był sklep z obuwiem przy ulicy Pięknej
28/34 (il. 9), znajdujący się bliżej ulicy
Marszałkowskiej. Tuż za drzwiami zewnętrznymi znajdują się ściany wykonane z kwadratowych, bladozielonych luksferów. Są
one usytuowane są w taki sposób, że tworzą
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niewielką przestrzeń między drzwiami wejściowymi a wnętrzem sklepu. Oryginalnie
sklep zajmował także drugi poziom, ale od
co najmniej 20 lat przestrzeń nie była używana, a schody tam prowadzące pozostawały
zasłonięte lub zlikwidowane. Oryginalna jest
posadzka z biało-czarnych kwadratowych
płytek o wymiarach 5 × 5 cm i obudowa kasy
z drewnianych płycin ułożonych w deseń
imitujący prostokąty. Grzejniki kaloryferów
osłonięte były drewnianymi kratkami. Sklep
działał do lutego 2021 roku. Obecnie jest
nowy najemca i od czerwca funkcjonuje tu
restauracja. Posadzka w sklepie została oryginalna, podobnie jak sufit.
Wnętrze sklepu optycznego przy ulicy Pięknej 34/50 (il. 10) zostało zaprojektowane w 1968 roku przez Stanisława
Miedzę-Tomaszewskiego, o czym informuje
mosiężna tabliczka na dolnej ramie obrazu
przedstawiającego widok Krakowskiego
Przedmieścia w Warszawie. Do sklepu prowadzą podwójne drzwi, oddzielone od siebie
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małym przedsionkiem, którego ściany wyłożone są brązowym marmurem. Oryginalnie
było również drugie wejście, obecnie nieużywane. W aranżacji ścian dominuje drewno
o złocistym, ciepłym kolorze. Z takiego drewna wykonane są małe wąskie szufladki z prostymi stalowymi uchwytami, znajdujące się
na ścianie naprzeciwko okien, umieszczone
w słupkach po pięć do wysokości kontuarów.
Nad nimi umiejscowiona jest otwarta podświetlona gablotka, biegnąca wzdłuż całej
ściany, przeznaczona na ekspozycję oprawek
okularowych. Nad gablotami biegnie pas
boazerii drewnianej sięgający niemal sufitu.
Oświetlenie górne stanowią proste lampy dające punktowe światło. Po prawej stronie od
wejścia znajduje się obraz przedstawiający
Krakowskie Przedmieście wraz ze sztafażem
postaci i pojazdów konnych. Wszystkie postacie na obrazie mają na nosach okulary (pomysłowa reklama sklepu), jest tam również
wypisana maksyma sławiąca dobrodziejstwa
okularów, pochodząca z wiersza Franciszka
Kowalskiego, dziewiętnastowiecznego poety. Obraz utrzymany jest w ciepłych brązach z akcentami czerwieni i błękitnych
szarości dachów domów, kościołów, Teatru
Wielkiego i dawnego ratusza przy placu
Teatralnym. Postacie zostały przedstawione
w działaniu: jedne w żywej rozmowie, inne
uważnie przypatrujące się widzom, jeszcze inne spacerujące pod rękę. Są to ludzie
w różnym wieku i różnych zawodów, nie
brak wśród nich posłańca, dozorcy czy

10. Wnętrze sklepu

optycznego przy ulicy
Pięknej 34/50,
fot. Urszula Zielińska-Meissner
10a. Fragment obrazu

Stanisława Miedzy-Tomaszewskiego
w sklepie optycznym
przy ulicy Pięknej
34/50, fot. Małgorzata
Jaworska

11, 11a. Wnętrze

restauracji San
Lorenzo,
fot. Małgorzata
Jaworska

Zachowane wnętrze restauracji San
Lorenzo przy alei Jana Pawła II 36 (il. 11,
11a) stanowi ciekawy przykład aranżacji
przestronnego lokalu użytkowego z lat 50.
XX wieku. Restauracja zajmuje w budynku dwie sale na paterze i dwie na drugiej
kondygnacji, połączone schodami. Sufity
są bardzo wysokie (około 10 m). Okna doświetlające wnętrze występują zarówno od
alei Jana Pawła II, jak i od tyłu budynku, na
obu poziomach. Szczególnie interesujące są
posadzki na pierwszym poziomie, wykonane
z szarego lastryka z wzorami w innych kolorach. Na parterze naprzeciwko okna znajduje
się prostokątny murowany kominek pomalowany na szarostalowy kolor. Wysoki sufit
ozdobiony jest kwadratowymi kasetonami
o pustych polach. Po prawej stronie od kominka znajdują się schody na piętro. Stopnie
wykonane są z szarego lastryka, a balustrada – z kamiennych okrągłych kanelowanych tralek podtrzymujących profilowaną
kataryniarza. Autorem obrazu jest Stanisław szeroką poręcz z wypolerowanego granitu
Miedza-Tomaszewski (1913–2000), znany w kolorze ciemnoszarym z zielonkawym odjuż przed wojną malarz, rysownik, ilustrator cieniem. Schody prowadzą do dwóch sal –
oraz architekt, którego wojenne losy posłu- jednej obszernej z wysokim sufitem, drugiej
żyły jako inspiracja filmu Umarłem, żeby żyć.
mniejszej, bardziej kameralnej. W większej
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sufit jest ozdobiony wąskimi stiukowymi
paskami, w mniejszej stiukowymi rozetami wokół zwieszających się żyrandoli. Na
ścianach w obu salach znajdują się płaskie
pilastry z głowicami w kształcie liści akantu.
Zachowały się oryginalne osłony na kaloryfery, kute ręcznie z żelaza i dopasowane do
wnęk, w których umieszczone są grzejniki.
Sklep rybny (Centrali Rybnej) przy ulicy
Mordechaja Anielewicza 3/5 (il. 12) istniał
już w 1960 roku i działa nieprzerwanie do
dziś. Zajmuje lokal na parterze. Z ulicy do
wnętrza prowadzą drzwi jednoskrzydłowe,
oszklone od trzech czwartych wysokości.
Wewnątrz ściany są obłożone błękitnymi kaflami o wymiarach 15 × 15 cm. Przy oknie wystawowym po prawej stronie od wyjścia ze
sklepu został wbudowany basen (wysokości
około 1 m), wyłożony kaflami, przeznaczony
na żywe ryby. Lada biegnąca przez niemal
całą długość sklepu znajduje się naprzeciw
wejścia głównego. Sklep należał niegdyś do
przedsiębiorstwa Centrala Rybna.
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Kwiaciarnia przy ulicy Rozbrat 10/14 (il.
13) zajmuje niewielki lokal na parterze w budynku mieszkalnym wzniesionym w 1939
roku w ramach funduszu emerytalnego
„Fabryczna”. Budynek, uszkodzony w czasie
wojny, został odbudowany we wczesnych
latach 50. XX wieku, z przejściem bramnym
na ulicę Franciszka Salezego Jezierskiego.
Z tego czasu pochodzi aranżacja kwieciarni,
chociaż być może pierwotnie znajdował się
tam inny lokal usługowy. Od ulicy Rozbrat
należy do kwiaciarni duże okno wystawowe,
a wejście znajduje się w bramie budynku.
Drzwi są podwójne – zewnętrzne metalowe
i wewnętrzne oszklone, z pionowymi skręconymi prętami stanowiącymi uchwyt do wejścia. Wewnątrz pomieszczenia zwraca uwagę
posadzka z jasnobeżowych i brązowych płytek ceramicznych w kształcie gorsecików.
Na rogu alei Jana Pawła II 32 (il. 14) i ulicy Elektoralnej znajduje się sklep z odzieżą
damską (il. 14). Wewnątrz zachowała się
posadzka z małych kwadratowych płytek

12. Wnętrze sklepu

rybnego przy ulicy
Mordechaja
Anielewicza 3/5,
fot. Urszula Zielińska-Meissner
13. Wnętrze kwiaciarni

przy ulicy Rozbrat 10/14,
fot. Urszula ZielińskaMeissner

14. Fragment dekoracji

ściany w sklepie
z odzieżą przy alei
Jana Pawła II 32,
fot. Małgorzata
Jaworska

15. Balustrada

w dawnym sklepie
sportowym przy placu
Konstytucji 5,
fot. Urszula Zielińska-Meissner

w kolorach beżowym i czarnym, ułożonych
we wzór powtarzających się krzyżyków.
Ścianę naprzeciwko okna na wysokości
około 2,5 m od posadzki zdobi fryz z przedstawieniem zwierząt leśnych i domowych.
Oświetlenie górne z sufitu zapewniają proste
lampy z metalowymi kloszami.
Z wyposażenia i dekoracji wnętrza dawnego sklepu sportowego przy placu Konstytucji 5 (il. 15) w budynku narożnym z ulicą
Piękną zachowały się tylko posadzka, schody

wiodące na piętro i balustrada, za to na zewnątrz znów działa neon z siatkarką.
Na koniec kilka słów na temat zabytkowych wnętrz na Starym i Nowym Mieście
w Warszawie21. Wiele z nich zostało bezpowrotnie zniszczonych: sklep mięsny przy ulicy
Piwnej, w dużej mierze wnętrza restauracji
Pod Bazyliszkiem i Pod Krokodylem, całkowicie zaś wnętrze biura turystycznego Stare
Miasto przy ulicy Świętojańskiej 25. Wiele
jednak zachowało oryginalny stan, mimo
że zmieniło użytkownika. Pozostał wystrój
wnętrza restauracji U Barssa, zajmującej
dawny sklep filatelistyczny, z dekoracją malarską w dwóch salach na piętrze, z ręcznie
kutą kratą autorstwa Jerzego Grunwalda
i z drewnianymi schodami wewnątrz. Oryginalne są także wnętrza Muzeum Literatury
i Domu Kultury (il. 16). Tematyka ta zasługuje jednak na odrębne opracowanie.
Można zaryzykować twierdzenie, że wnętrze jest ze swojej natury tym, czym koszula
dla ciała. Bardzo bliskie. To jest ta pierwsza
przestrzeń działania. Zabytkowe, oryginalne
21 Urszula Zielińska-Meissner, Wnętrza lokali użytkowych na Sta-

rym Mieście…
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w Muzeum Literatury,
fot. Urszula Zielińska-Meissner

wnętrze sklepu, kawiarni, apteki, banku czy
poczty jest nośnikiem wartości zarówno materialnych, jak i niematerialnych. Przekazuje
wiedzę o życiu codziennym w różnych jego
wymiarach. Najszybciej i najłatwiej podlega zmianom, jest narażone na zniszczenie.
Programy edukacyjne i oferty turystyczne
odnoszą się często do grup rekonstrukcyjnych. Najprostszą sprawą są ubiory z epoki,
ale wnętrza stanowią już pewien problem.
Jak ocenić wartości materialne, artystyczne
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i historyczne wnętrz? Czy można je ocalić od
zniszczenia? W jakim zakresie? A gdy zmiany
są konieczne, jak je przeprowadzić, aby nie
stracić walorów istniejącego wyposażenia
i zachowanej dekoracji? Jak przekonać właścicieli i użytkowników lokali, że można połączyć rozmaite style i nie zagubić przy tym
atrakcyjności? Jeśli takie pytania właściwie
postawimy, to jest duża szansa, że otrzymamy pozytywną odpowiedź.

Aneta Bojanowska
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Założenia programów prac remontowych
w miejskich lokalach zabytkowych –
perspektywa konserwatora zabytków

B

iuro Stołecznego Konserwatora Zabytków (BSKZ) od 2018 roku uczestniczy w miejskich inwestycjach jako nadzór
konserwatorski. W ramach zadań opiniuje
m.in. programy prac remontów i adaptacji
obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w gminnej ewidencji
zabytków (GEZ)1. Wśród konsultowanych
inwestycji największą część stanowią opinie dotyczące remontów mieszkań i lokali
użytkowych. Zazwyczaj są to pustostany
z historycznym wnętrzem, o różnym stanie
zachowania. Programy prac przygotowywane przez zakłady gospodarowania nieruchomościami (ZGN) zakładają najczęściej
wymianę oryginalnego wystroju z uwagi
na zły stan techniczny oraz wymagania
przyszłych najemców. Biuro Stołecznego
Konserwatora Zabytków stara się w każdym
wypadku wynegocjować pozostawienie
takich elementów, dopuszczając wymianę
odtworzeniową tylko w sytuacjach, gdy stan
techniczny nie pozwala na ich uratowanie.
Niniejszy artykuł zawiera przykładowe
założenia programów prac remontowych miejskich lokali zabytkowych wykonywanych przez zakłady gospodarowania

nieruchomościami. Na ich podstawie omówione zostaną zasady, jakimi kieruje się
konserwator, dokonując oceny możliwości
przeprowadzania prac adaptacyjnych wnętrz,
czyli jak powinien wyglądać program prac
w takich lokalach i czym kieruje się nadzór
konserwatorski przy wydawaniu opinii, wraz
z próbą określenia, co tak naprawdę determinuje optymalne rozwiązanie przy realizacji
takich inwestycji.
Przeanalizowane zostaną programy
prac dla mieszkań w kamienicach przy ulicy
Koszykowej 51a, w Alejach Ujazdowskich 18
i w lokalu użytkowym w budynku przy ulicy Stanisława Noakowskiego 12 oraz dla
budynków drewnianych: leśniczówki przy
ulicy Rydzowej i domków fińskich na Polu
Mokotowskim.
Wymienione kamienice powstały na
przełomie XIX i XX wieku i przetrwały wraz
z autentycznymi wnętrzami II wojnę światową. Budynki w Alejach Ujazdowskich 18
i przy ulicy Stanisława Noakowskiego 12 są
indywidualnie wpisane do rejestru zabytków2,
co oznacza, że na wszystkie prace, łącznie z wnętrzami, konieczne jest uzyskanie decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego
2

1

Opinia BSKZ (wytyczne konserwatorskie) wynika z Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 754/2018 z 14 maja
2018 roku.

Aleje Ujazdowskie 18 – wpis do rejestru zabytków pod numerem A/1104, decyzja z 21 grudnia 2012 roku, ulica Stanisława Noakowskiego 12 – wpis do rejestru zabytków pod
numerem A/1568, decyzja z 2 lutego 1994 roku.
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którego wytyczne były podstawą realizacji
prac remontowych i de facto jedyną formą
nadzoru nad pracami w obiekcie. Jeśli zaś
chodzi o omawiane przykłady architektury
drewnianej, to do rejestru zabytków wpisana
jest leśniczówka5, podczas gdy domek fiński
przy ulicy Leszowej 3 został ujęty w gminnej
ewidencji zabytków.
Niniejszy tekst powstał w chwili, gdy
ukończono prace w budynkach przy ulicy
Koszykowej 51a i w Alejach Ujazdowskich 18,
a w kamienicy przy ulicy Stanisława
Noakowskiego 12 jeszcze się nie rozpoczęły.
Z kolei roboty przy obiektach drewnianych
planowane są w 2022 roku.

Budynek przy ulicy
Koszykowej 51a – lokal 14
(oficyna)

Konserwatora Zabytków (MWKZ). Kamienica
przy ulicy Koszykowej 51a, ujęta w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy,
znajduje się w obszarze założenia urbanistycznego Osi Stanisławowskiej, wpisanego do rejestru zabytków3. Oznacza
to, że ochronie prawnej podlega elewacja
i bryła kamienicy, z kolei remont wnętrza
nie wymaga zgody konserwatora zabytków.
W świetle orzecznictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na prace w lokalach nie jest również konieczne
uzgodnienie Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków4. W tym ostatnim
wypadku program prac opiniowało zatem
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków,
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3

Wpis do rejestru zabytków pod numerem A/543, decyzja
z 1 lipca 1965 roku.

4

Na przykład: Postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 5 maja 2011 roku, DOZ-OAiK-6700/73/11
– [ML/12/11].

Oficyna kamienicy Józefa Rotbarga przy ulicy Koszykowej 51a powstała w latach 1911–
–1912 (il. 1). W omawianym lokalu zachował
się kompletny wystrój historyczny: parkiet
taflowy i parkiety w jodełkę, ceramiczna
posadzka (zachowana częściowo w łazience i korytarzu) oraz sztukaterie na sufitach
(il. 2, 2a). Ponadto w niezmienionym stanie
przetrwały: wewnętrzna płycinowa stolarka drzwiowa z oryginalnym szkleniem oraz
dwuskrzydłowe płycinowe drzwi wejściowe
z dekoracją snycerską i ze szkleniem (il. 3–5).
Wtórna jest stolarka okienna, niedawno
wymieniona.
Założeniem programu prac przygotowanym przez Zakład Gospodarowania
Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście
m.st. Warszawy (ZGN Śródmieście) był remont generalny. Jakkolwiek parkiet taflowy
i sztukaterie miały być zachowane i poddane
pracom konserwatorskim, to pozostałe elementy zabytkowego wystroju przeznaczono
już do wymiany. Na przykład według założeń projektowych zarówno wewnętrzna, jak
i zewnętrzna stolarka drzwiowa miała być
wymieniona na nową, z tą różnicą, że drzwi
5

Budynek wpisany do rejestru zabytków pod numerem
A/1285, decyzja z 11 marca 1987 roku.

1. Elewacja oficyny przy

ulicy Koszykowej 51a.
W artykule
wykorzystano
fotografie autorki

2, 2a. Zachowane

sztukaterie mieszkania
nr 14 w kamienicy przy
ulicy Koszykowej 51a
w trakcie prac
konserwatorskich

Lokal nr 14 przy ulicy
Koszykowej 51a:
3. wnętrze mieszkania

przed remontem

4. drzwi wejściowe

przed konserwacją
5. skrzydło drzwiowe

w trakcie prac
konserwatorskich

wewnętrzne na gotowe, wybrane z katalogu,
w typie dostępnych w marketach budowlanych, a wejściowe – w formie odtworzeniowej. Z kolei oryginalny parkiet w jodełkę miał
być zamieniony na panele z PCV, a fragmenty ceramicznej posadzki zaproponowano
zastąpić współczesną. Powodem tak dużych
ingerencji w substancję zabytkową miał
być zły stan zachowania. Drzwi oceniono
jako zwichrowane, wyeksploatowane i pozbawione okuć. W wypadku parkietu i posadzki ceramicznej wskazano odpowiednio

uszkodzenia klepek i powłok lakierniczych
oraz miejscowe popękania i ubytki.
Po dokładnych oględzinach lokalu można było stwierdzić, że zabytkowy wystrój
zdecydowanie kwalifikował się do zachowania. Owszem, obiekt wymagał remontu
i napraw, ale nie było konieczności wymiany.
Na przykład drzwi okazały się tylko lekko
wypaczone z powodu nieprofesjonalnych
zabiegów konserwatorskich przeprowadzonych w latach wcześniejszych – pokrywania
ich kolejnymi warstwami malarskimi bez
uprzedniego usunięcia starszych warstw.
Wtórnie zamalowywano również zawiasy
i okucia, przez co utrudniało to domykanie
drzwi. Nie funkcjonował także system ryglowania skrzydła drzwi. Drewno, z którego
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okazało się, że drewno jest w doskonałym
stanie. Wykonano stolarskie fleki, drobne
uzupełnienia kitami i odtworzono brakujące perełkowanie wokół owalnego otworu
(il. 7). Oczyszczono także oryginalne szklenie drzwi – tłoczone szybki w kolorze miodowym. Stratygrafia wykazała, że drzwi były
pomalowane farbą kryjącą w kolorze brązowym od zewnątrz, a od wewnątrz na biało.
Udało się również zachować oryginalny zamek, do którego dorobiono następnie klucze (il. 9). Zachowano także dębowy parkiet,
który nosił co prawda ślady upływu czasu

Wystrój lokalu
w kamienicy przy ulicy
Koszykowej 51a:
6. detal skrzydła

drzwiowego
(doświetlenie
w formie okulusa)
przed remontem...
7. ...i w trakcie prac

konserwatorskich,
po oczyszczeniu
z powłok malarskich
i wykonaniu
uzupełnień
8. drzwi wejściowe

po pracach
konserwatorskich,
z zachowanym
szkleniem w formie
tłoczonych szybek
9. oryginalny zamek

wraz z dorobionym
kluczem do drzwi
mieszkania

wykonano stolarkę, było w bardzo dobrym
stanie. Dębowy parkiet miał uszkodzenia
tylko w kilku miejscach, a posadzka ceramiczna wymagała uzupełnienia.
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków zaopiniowało negatywnie program
prac w zakresie wymiany zabytkowych elementów i zasugerowało ich konserwację
i odtworzenie. Ponadto uznano, że drzwi
wejściowe do lokalu są wyjątkowo cenne, zaproponowano zatem wsparcie merytoryczne
i finansowe przy ich restauracji. Drzwi te
miały ubytki, obejmujące listwę przymykową i detale snycerskie, spękania w płycinach oraz uszkodzenia szczególnie wokół
zamków. Wstępną ocenę BSKZ potwierdziły
zlecone na jego wniosek opinia i prace konserwatorskie. Po zdjęciu kilku warstw farby
40

Remont lokalu jest przykładem powtarzającego się problemu z odtwarzaniem
historycznej ceramiki. Zakłady gospodarowania nieruchomościami, będące jednocześnie zarządcami i zleceniodawcami
remontów, wskazują każdorazowo na niemożność uzupełniana lub wykonywania
robót z wykorzystaniem replik zabytkowej
ceramiki. Problem ten tłumaczą brakiem na
rynku analogicznych materiałów. Płytki historyczne są obecnie produkowane przez kilka firm i są dostępne na rynku. Oznacza to,
że nie ma już konieczności, jak to było jeszcze niedawno, produkcji płytek na specjalne
zamówienie. Pozostaje jednak problem dodatkowych kosztów związanych z zakupem
takich produktów – płytki historyczne są
droższe niż współczesne, typowe materiały.

Budynek w Alejach
Ujazdowskich 18 – lokal
mieszkaniowy (oficyna)

10. Mieszkanie nr 14

w kamienicy przy ulicy
Koszykowej 51a po
remoncie: taflowy
parkiet, stolarka
drzwiowa oraz
sztukaterie

i ponad stuletniego użytkowania, jednak nie
były to poważne uszkodzenia, które uzasadniałyby jego wymianę. Parkiet był miejscami
nierówny, a kilka klepek wymagało po prostu zamiany.
Pracom konserwatorskim poddano
także taflowy parkiet i sztukaterie na sufitach, które oczyszczono, wycyzelowano
i pomalowano (il. 10). Udało się również
zachować ceramiczną posadzkę w przedpokoju, którą uzupełniono płytkami odzyskanymi z demontażu posadzki w łazience.
Niestety, z braku wystarczających środków
finansowych nie udało się odtworzyć historycznych płytek w łazience oraz brakujących
fragmentów sztukaterii.

Kolejnym przykładem jest eklektyczna
kamienica w Alejach Ujazdowskich 18.
Budynek powstał około 1895 roku według
projektu Stefana Szyllera (il. 11). W treści decyzji wpisującej go do rejestru zabytków podkreślono zachowanie historycznych wnętrz
utrzymanych w stylu neoklasycystycznym.
W lokalu nr 26/44 z oryginalnego wystroju
zachowały się piec kaflowy, dębowy parkiet ułożony w jodełkę w dwóch pokojach,
podłoga z desek w jednym z pomieszczeń,
płycinowa stolarka drzwiowa, fragmenty
ceramicznej posadzki (trzy rodzaje) i płytek
ściennych w łazience oraz w kuchni: biało-błękitnych z dekoracyjnym fryzem – te
ostatnie prawdopodobnie z fabryki Marywil
z Radomia.
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Śródmieście wystąpił o opinię do BSKZ
w zakresie: likwidacji pieca kaflowego,
wymiany podłogi z płytek ceramicznych
w kuchni i łazience oraz odtworzeniowej
wymiany stolarki drzwiowej. Do wniosku nie
załączono jednak wstępnej oceny stanu
zachowania wnętrz i nie uzasadniono planowych działań. Wykonana dokumentacja
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zdjęciowa (fotografie słabej jakości) nie stanowiła wystarczającego materiału do oceny
sytuacji.
Ponieważ kamienica jest pod prawną
ochroną konserwatorską, a każdy historyczny element podlega ochronie i powinien być
zachowany, Biuro Stołecznego Konserwatora
Zabytków zaopiniowało negatywnie zaproponowane działania. Oryginalne wyposażenie, opisane wyżej w uzasadnieniu decyzji
rejestrowej, jest jednym z walorów historycznego obiektu, determinującym jego wartość
zabytkową, i powinno być zachowane.
Mając to na uwadze, BSKZ w opinii pokreśliło konieczność pozostawienia i poddania konserwacji historycznego wystroju. Na
podstawie tej opinii przygotowano program
prac, który uzyskał zgodę Mazowieckiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków6.

W programie założono remont parkietu:
wymianę legarów w jednym pomieszczeniu
(tam, gdzie podłoga wyraźne się zapadała),
przełożenie klepek oraz cyklinowanie i lakierowanie7. Ponadto przewidziano oczyszczenie podłogi z wtórnych desek, remont
posadzki ceramicznej i stolarki drzwiowej.
W dokumentacji nie odniesiono się do płytek ściennych, jednak zgodnie z postulatem
BSKZ zostały one zachowane. Płytki historyczne, wtórnie wykorzystane do obudowy
współczesnej wanny, zdemontowano (choć
program prac nie obejmował tego zakresu).
Udało się zachować historyczne płytki podłogowe o trójwymiarowym geometrycznym
wzorze (il. 12–13). Parkiet dębowy wycyklinowano w jednym pomieszczeniu, w drugim, po wymianie legarów, ułożono nowy.
Zachowano również piec (il. 14).

6

7

Drugiego listopada 2017 roku nastąpiło przejęcie kompetencji przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.

„Program robót w zakresie remontu pustostanu lokalu
mieszkalnego nr 26/44 przy Al. Ujazdowskich 18 w Warszawie”, ZGN Śródmieście, Warszawa 2020.

11. Elewacja frontowa

kamienicy w Alejach
Ujazdowskich 18

Lokal nr 26/44
w kamienicy
w Alejach
Ujazdowskich 18:
12–13. historyczne

płytki w przedpokoju
mieszkania
14. zachowany piec

i dębowy parkiet

Budynek przy ulicy Stanisława
Noakowskiego 12 – lokal
użytkowy w oficynie

Kamienica przy ulicy Stanisława Noakowskiego 12 w Warszawie powstała w 1910 roku
dla rodziny Oppenheimów. Obiekt stanowi
przykład wielopodwórzowej warszawskiej
zabudowy czynszowej (il. 15). Omawiany
lokal użytkowy zlokalizowany jest na drugim piętrze oficyny i zachował całkowicie
swój historyczny wystrój: parkiet taflowy
i parkiety w jodełkę, sztukaterię na sufitach
(il. 16–17), stolarkę drzwiową wewnętrzną
(il. 18) i drzwi wejściowe (po konserwacji
zewnętrznej strony drzwi od klatki schodowej), a także stolarkę okienną ościeżnicową
– okna polskie. W tym lokalu remont jeszcze
się nie rozpoczął. W programie prac przygotowanym przez ZGN Śródmieście zakładano w większości wymianę oryginalnych

elementów wyposażenia – okien i płytek
ceramicznych w łazience, remont lub wymianę parkietu i klepki, a także wymianę
z możliwością ewentualnej renowacji drzwi
wewnętrznych, przy zachowaniu drzwi
zewnętrznych.
W wytycznych do programu prac remontowych przygotowanych przez BSKZ
zasugerowano zachowanie wszystkich oryginalnych elementów wystroju. Jednocześnie,
z uwagi na zły stan parkietu taflowego, dopuszczono wymianę odtworzeniową (il. 19).
W wypadku stolarki okiennej postulowano
wykonanie dokładnej oceny technicznej
pod kątem możliwości jej zachowania. Jeśli
specjalistyczna opinia wykazałaby, że okna
zdecydowanie trzeba wymienić, to, zdaniem
miejskich służb konserwatorskich, możliwe
będzie ich odtworzenie z zachowaniem historycznych podziałów i konstrukcji okna
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Kamienica przy ulicy
Stanisława
Noakowskiego 12:
15. elewacja oficyny
16–17. sztukaterie

w lokalu użytkowym
zlokalizowanym
w oficynie

ościeżnicowego. W wypadku takiego rozwiązania BSKZ zasugerował przełożenie historycznych okuć z pierwotnej stolarki.
Oceniając programy prac dla zabytków
(np. takie, jak przytoczone wyżej), BSKZ kieruje się m.in. zasadami postępowania konserwatorskiego opracowanymi w 2004 roku
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, które są wytycznymi zarówno dla administracji konserwatorskiej, jak
i dla właścicieli obiektów zabytkowych 8.
Pierwsza z nich brzmi: primum non nocere (po
pierwsze – nie szkodzić). Chodzi tu o wybór
takich rozwiązań, które nie będą szkodzić
zabytkowi i nie wpłyną na obniżenie jego
wartości zabytkowych. Istotne jest zachowanie oryginalnej substancji zabytku i wszystkich jego wartości (zarówno materialnych,
8
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Siedem zasad postępowania konserwatorskiego: https://
www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/opieka-nad-zabytkami/faq [dostęp: 3 sierpnia 2021 roku].

jak i niematerialnych). W myśl następnej
zasady, „prowadząc prace konserwatorskie
i remontowe przy zabytkach, należy dążyć
do maksymalnego zachowania substancji
zabytkowej, jako zawierającej przekaz historyczny i źródłowy, szanując najdrobniejszy
detal, bez zacierania jego śladów dawności”9.
Dlatego w każdym z wymienionych przykładów wymiana elementów zabytkowego
wystroju była oceniana negatywnie ze stanowiska konserwatorskiego, z jednoczesną
sugestią ich zachowania i remontu.
Historyczne elementy wyposażenia nigdy nie będą idealne ze względu na ich wiek
i zużycie, jak i wcześniejsze niewłaściwie
przeprowadzone naprawy lub zwyczajne
9

Ibidem.

Wystrój lokalu
w oficynie kamienicy
przy ulicy Stanisława
Noakowskiego 12:
18. historyczna stolarka

drzwiowa

19. zachowany parkiet

taflowy

zaniedbania. Najczęściej wymienianym elementem wyposażenia jest stolarka. Warto
tutaj przypomnieć, że historyczne drewno
ma nieporównanie większą jakość i trwałość
od współczesnego. Niegdyś drewno było ścinane ręcznie z najdorodniejszych drzew, i to
wyłącznie zimą. Obecnie drewno pochodzi
z produkcji masowej, a wycinka jest prowadzona przez cały rok.
Przytoczone powyżej przykłady programów prac można określić jako założenia
programowe, a nie stricte programy prac
konserwatorskich. W dokumentacjach tych
nie określono m.in. metody i technologii
przeprowadzenia poszczególnych zabiegów. Często brakuje w nich oceny stanu
technicznego przez specjalistów z danej
dziedziny. W tej sytuacji wykonanie takiej
analizy przechodzi w zakres prac wykonawcy robót, który tak naprawdę decyduje
o sposobie realizacji i doborze materiałów
do prac konserwatorskich lub restauratorskich. Jakość robót zależy więc w rzeczywistości od jego doświadczenia i wyczucia
charakteru i estetyki zabytkowych wnętrz.
Poniżej przedstawiono przykładowy
zakres dokumentacji zawierającej program

prac dla lokali z zachowanym zabytkowym
wystrojem10:
• Rozpoznanie obiektu, historia, kwerenda wykonana m.in. w archiwum ZGN,
badania stratygraficzne lub informacja o przeprowadzeniu badań na etapie wykonawczym.
• Dokłada ocena stanu technicznego
poszczególnych elementów wystroju wraz
z dokładną dokumentacją fotograficzną i zaznaczeniem zniszczeń.
• Założenia do programu prac, który
określa planowane działania.
• Uzasadnienie do proponowanych
działań. Jeżeli coś zostało zakwalifikowane
do wymiany, to należy wskazać przyczyny
takiej decyzji. Samo określenie „zły stan
techniczny” – bez określenia, co wpływa na
takie stwierdzenie – jest nieprecyzyjne i nie
powinno być podstawą decyzji o wymianie.
Należy pamiętać, że zabytkowe elementy wystroju, jak stolarka, są naprawialne,
a ich trwałość liczy się w dziesiątkach lat
w przeciwieństwie do współczesnych materiałów, dlatego tak ważna jest wnikliwa
ocena stanu technicznego przez specjalistów z danej dziedziny. Gdy jednak nie ma
możliwość naprawy, powinno się wykonać
10 Na podstawie: Jan Tajchman, Konserwacja zabytków architek-

tury – uwagi o metodzie, „Ochrona Zabytków” 1995, nr 48; idem,
W sprawie konieczności ustanowienia standardów wykonywania
projektów dotyczących prac planowanych w zabytkach architektury,
„Wiadomości Konserwatorskie” 2008, nr 24, s. 17–45.
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inwentaryzację rysunkową (stolarka w skali
1:20, detale w skali 1:1), aby stanowiła podstawę odtworzenia.
• Program prac konserwatorsko-restauratorskich, w którym będą zwarte metody
i technologia przeprowadzenia poszczególnych zabiegów konserwatorskich lub restauratorskich wraz z określeniem rezultatu
końcowego.
• Wytyczne dla przyszłych najemców dotyczące właściwych metod bieżącej konserwacji zabytkowego wystroju.
Przygotowanie programu prac i przeprowadzenie remontu konserwatorskiego
wymaga sporo pracy i jest prawdziwym
wyzwaniem. Na trwałość wykonanych robót wpływa także odpowiednie utrzymanie
obiektu i monitoring zachodzących w nim
zmian. Ale to już zależy wyłącznie od przyszłego najemcy.
Zakład gospodarowania nieruchomościami, który jest odpowiedzialny za remont,
nie ma wpływu na to, kto zajmie lokal po
zakończeniu prac – decyduje o tym biuro
polityki lokalowej. Często zabytkowe lokale otrzymują osoby, które nie są świadome
ich wartości zabytkowej. Dlatego ważna jest
edukacja i uwrażliwianie przyszłych najemców na walory i charakter powierzonego im
lokalu.
Warszawskie wnętrza miejskie to nie
tylko mieszkania czy lokale użytkowe w murowanych kamienicach, ale także obiekty
drewniane. Przykładami takich budynków
są leśniczówka z 1890 roku w lesie Kabackim
i fiński domek z lat 50. XX wieku.
W 2020 roku zostały przygotowane dla
nich projekty budowlane remontu i adaptacji. W budżecie miasta zarezerwowano środki na ten cel, co oznacza, że w niedługim
czasie prace te będą realizowane. Przykłady
te reprezentują dwa różne podejścia do
konserwacji. W wypadku leśniczówki mamy
do czynienia z remontem zachowawczym,
w odniesieniu do domku fińskiego planowana jest rekonstrukcja. Różnice w podejściu
wynikają ze stopnia zniszczenia obiektów
oraz z formy ich ochrony konserwatorskiej.
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Leśniczówka
przy ulicy Rydzowej 1

Drewniana leśniczówka przy ulicy Rydzowej 1
w Warszawie zlokalizowana jest w lesie
Kabackim. Tereny te należały pierwotnie do
dóbr wilanowskich, w XIX wieku przeszły
w posiadanie rodu Potockich, a następnie
w ręce rodziny Branickich. Obecnie nadzór
na tym obszarem sprawują Lasy Miejskie –
Warszawa (il. 20).
Leśniczówka, wzniesiona w konstrukcji
zrębowej, reprezentuje przykład dobrze zachowanej i nieprzekształconej architektury
drewnianej. Obiekt dawniej służył zarówno
jako przestrzeń biurowa, jak i jako mieszkanie dla leśniczego i jego rodziny. We
wnętrzach zachował się pierwotny układ
wraz z wystrojem. W projekcie założono, że
po generalnym remoncie budynek będzie
pełnił funkcje ekspozycyjno-wystawiennicze i warsztatowe, osiągając w ten sposób cele programowe Centrum Edukacji
Przyrodniczo-Leśnej.
Koncepcja adaptacji budynku zakładała
przestrzeń ekspozycyjną na parterze (130 m
kw.) i na poddaszu (76 m kw.). Przyjęto m.in.
zasadę poszanowania oryginalnej substancji
budynku, uznając, aby „nie robić za dużo,
czyli stosować zasadę minimalnej ingerencji oraz zasadę czytelności i odróżnialności
ingerencji”11. Przewidziano zatem remont
konserwatorski, zachowując w całości oryginalny wystrój: tynk na trzcinie, podłogę z desek, skrzynkową stolarkę okienną, stolarkę
drzwiową, piece, kuchnię węglową.
Jedyną większą ingerencją wewnątrz,
którą przewidziano w projekcie, będzie przebudowa schodów na strych z drabiniastych
na spełniające współczesne wymogi bezpieczeństwa. Ponadto w planach robót przewidziano także docieplenie więźby dachowej
i ścian szczytowych, tak aby była możliwość
wykorzystania powierzchni strychu na przestrzeń warsztatową bez żadnej ingerencji
11

Projekt budowlany częściowej rozbiórki i remontu zabytkowej leśniczówki ul. Rydzowa 1, Warszawa, A. Grajter,
M. Karpowicz, 2020 rok.

20. Elewacja frontowa

leśniczówki przy ulicy
Rydzowej 1

21. Elewacja boczna

leśniczówki
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w elewacje budynku. Projekt w tym zakresie
nie zyskał pozytywnej opinii Mazowieckiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
który nie zgodził się na docieplenie strychu,
tłumacząc odmowę koniecznością zachowania „prawdy zabytku i utrzymania pierwotnej
funkcji strychu”, co m.in. oznacza zachowanie ściany z nieszczelnych desek (il. 21) i jednocześnie wyklucza możliwość adaptacji
strychu na cele ekspozycyjne. Zachowane
zostaną ślady działania czasu, podkreślające walor dawność i historyczny charakter
obiektu. Jednak ślady degradacji zabytkowej
materii w tym wypadku są konsekwencją
zaniedbania i braku prowadzenia bieżących
napraw. Projekt po zmianach zachowuje
obiekt w niezmienionej formie z nieużytkowym poddaszem. Takie rozwiązanie może
wydawać się kontrowersyjne, ale niewątpliwym walorem planowanych prac jest ograniczenie do minimum ingerencji w substancję
zabytkową i zachowanie wszystkich elementów historycznego wystroju niezależnie od
stopnia zużycia.

Domki fińskie na Polu
Mokotowskim

Modułowe domki fińskie były darem
Związku Radzieckiego dla odbudowującej
się Warszawy. Domki przeznaczono dla
pracowników Biura Odbudowy Stolicy
i dla pracujących na budowach. Powstały
dwie kolonie domków: na Ujazdowie i Polu
Mokotowskim. Wszystkich drewnianych
domków było pierwotnie blisko sto. Z kolonii na Polu Mokotowskim zostały tylko dwa
domy, które obecnie są pustostanami.
Każdy dom miał około 70 m kw.
i przeznaczony był dla dwóch rodzin.
W jednym z nich, przy ulicy Leszowej 3,
zamieszkał wraz z rodzicami i młodszą
siostrą przyszły dziennikarz i reportażysta
Ryszard Kapuściński. Biuro Stołecznego
Konserwatora Zabytków, z uwagi na walory
historyczne, ujęło dom w gminnej ewidencji
zabytków (il. 22).
Stan techniczny obu tych obiektów jest
bardzo zły. Rada m.st. Warszawy w 2021 roku
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przyznała 2 miliony złotych na ich gruntowny remont. Biuro Stołecznego Konserwatora
Zabytków, biorąc pod uwagę dużą degradacją substancji zabytkowej domów, zarekomendowało ich odtworzenie w technologii
fińskiej. Opierała się ona na prefabrykatach
wykonanych z drewna – gotowych modułów
o powtarzalnych wymiarach. Prefabrykaty
były na tyle lekkie, a montaż tak nieskomplikowany, że trzy osoby samodzielnie mogły
złożyć konstrukcję nawet w dwa tygodnie
(il. 23).
W Finlandii od połowy lat 20. XX wieku do dziś tradycja budowy tego typu domów – letnich i całorocznych – jest nadal
żywa. Przedwojenne firmy wciąż istnieją
i w zmodernizowanej formie stawiają domy
modułowe. Takie domy mają także powstać
na Polu Mokotowskim. Będą powtarzać
bryłę zewnętrzną i technologię starych, ale
z wnętrzami dostosowanymi do nowej
funkcji. To już nie będą autentyczne domki
fińskie sprzed 75 lat, zostanie jednak zachowana pamięć miejsca oraz kontynuacja
fenomenu domków fińskich, tak charakterystycznych dla historii i krajobrazu kutrowego Warszawy. Domki, które tak naprawdę
przewidziane były na kilka lat, przetrwały
kilkadziesiąt i na stałe wtopiły się w tkankę
miasta. Po zakończonych pracach remontowych w domkach na Polu Mokotowskim planowane jest utworzenie centrum reportażu.

22. Fiński domek przy

ulicy Leszowej na Polu
Mokotowski (tzw.
domek Ryszarda
Kapuścińskiego) – stan
w 2021 roku

23. Wizualizacja

domków fińskich
na Polu Mokotowskim
po rewitalizacji,
opracowana przez
pracownię
architektoniczną
WXCA, 2020 rok

Podsumowanie

Zabytkowe wnętrza będą miały szansę przetrwać ze swoim historycznym wystrojem
w sytuacji, gdy zaakceptujemy ich niedoskonałości wynikające z wieku substancji
zabytkowej i wielu lat jej eksploatacji. W całym procesie inwestycji bardzo ważna jest
właściwa ocena stanu technicznego i na tej
podstawie przygotowanie odpowiedniego
programu prac.
Zachowanie oryginalnego wyposażenia – układu pomieszczeń, stolarki okiennej,
drzwiowej podłóg, okładzin ceramicznych,

sztukaterii, armatury łazienkowej i historycznych materiałów – podnosi wartość
rynkową lokali. Inwestycja w konserwację
lub odtworzenie tych elementów będzie
procentowała – jest to lokata kapitału miasta na przyszłość, i to nie tylko materialna,
ale przede wszystkim kulturowo-edukacyjna.
Stanowi tym samym wyraz uznania i szacunku dla pracy zasługujących na tę pamięć
pokoleń rzemieślników, projektantów, artystów i architektów działających w Warszawie
w ostatnim stuleciu.
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Współpraca Biura Stołecznego Konserwatora
Zabytków z zakładami gospodarowania
nieruchomościami Mokotów i Praga-Południe
na przykładzie remontu lokalu mieszkalnego
z lat trzydziestych XX wieku – studium przypadku
Wprowadzenie

Zachowanie wnętrza mieszkalnego wraz
z elementami jego dawnego wyposażenia i oryginalnego wystroju nie jest nową
ideą w postępowaniach organów ochrony
zabytków.
Zasada integralności obecna w doktrynie konserwatorskiej obliguje do całościowego spojrzenia i ochrony budynków
historycznych rozumianych także jako
całość. Warunki i ograniczenia nakładane
na właścicieli czy inwestorów w odniesieniu
do bryły obiektu, jego elewacji czy nawet
tzw. części wspólnych – obejmujących np.
klatki schodowe z dekoracyjnym wystrojem
– postrzegane są jako coś mniej lub bardziej
oczywistego. Praktyka wskazuje jednak, że
próby ingerencji i kontroli ze strony urzędu
konserwatorskiego napotykają opór, a czasem fizyczną przeszkodę: drzwi mieszkania.

pod uwagę strukturę wiekową, najliczniejszą grupę stanowią budynki wybudowane
w latach 1901–1940. Nie wnikając w statystyki dotyczące rzeczywistej liczby „zabytków” w tym zbiorze – wpisanych do rejestru
bądź ujętych w gminnej ewidencji zabytków
(GEZ)2 – jest oczywiste, że nie da się uniknąć
współpracy między jednostką zarządzającą
tym zasobem a służbami konserwatorskimi.

Nowe przepisy a rzeczywistość

W Warszawie – do niedawna – zasady tej
kooperacji były regulowane wyłącznie przepisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Odnoszą się one w głównej mierze do
obiektów objętych prawną ochroną konserwatorską, czyli wpisanych indywidualnie do
rejestru zabytków. Zarządzenie Prezydenta
m.st. Warszawy nr 754/2018 z 14 maja
2018 roku zapewniło podstawę wspólnych
* * *
działań i otworzyło dla nich szerszą perSpośród budynków stanowiących pełną włas- spektywę – i to w podwójnym znaczeniu
ność miasta niemal 80% powstało przed administracyjnym: prace przy zabytkach są
II wojną światową1. To w nich koncentruje przedmiotem analizy i rozpoznania konsię komunalny zasób mieszkaniowy. Biorąc serwatora na poziomie zarówno samorządowym, jak i wojewódzkim, który decyzją
lub postanowieniem administracyjnym
1

Dane zawarte w Załączniku nr 1 do Uchwały Rady m.st.
Warszawy z 17 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniego
Planu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st.
Warszawy.

2

Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 2998/2012
z 24 lipca 2012 roku.
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sankcjonuje zakres prowadzonych robót.
Taki podział kompetencyjny daje szanse na
wypracowanie optymalnych rozwiązań służących zachowaniu zabytku.
Współpraca między jednostką miejską a Biurem Stołecznego Konserwatora
Zabytków jest bowiem możliwa już na
etapie planowania inwestycji, przed
opracowaniem dokumentacji projektowej i rozpoczęciem właściwej procedury
uzgodnień z Mazowieckim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków (w odniesieniu
do obiektów wpisanych do rejestru)3. Nowe
przepisy uwzględniły także całą grupę zabytków nieruchomych ujętych jedynie w GEZ
(a więc budynków pozbawionych prawnej
ochrony konserwatorskiej). W obiektach
tych przekształcenia i ingerencje budowlane podejmowane „za drzwiami mieszkania” pozostawały dotychczas całkowicie
poza sferą wiedzy i kontroli organu ochrony
zabytków4.
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3

W związku z wypowiedzeniem przez wojewodę mazowieckiego, ze skutkiem na dzień 1 listopada 2017 roku, porozumienia administracyjnego, na podstawie którego m.st.
Warszawa wykonywało niektóre zadania z zakresu ochrony
zabytków podlegające właściwości wojewódzkiego konserwatora zabytków, wydawanie pozwoleń oraz zaleceń
konserwatorskich, a także uzgodnień administracyjnych
(postanowień) w trybie ustawy Prawo budowlane oraz
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
w odniesieniu do obszaru m.st. Warszawy należy obecnie
do wyłącznych kompetencji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

4

Art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego mówi, że w stosunku do
obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do
rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków,
pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego
wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej
w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Wykładnia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogranicza zastosowanie tego przepisu wyłącznie do
sytuacji, gdy wnioskowane roboty budowlane będą miały
wpływ na wartości zabytkowe obiektu reprezentowane
przez jego skalę, bryłę, formę lub wystrój architektoniczny
elewacji. Zgodnie z powyższą interpretacją uzgadnianie na
podstawie tego przepisu przez organ ochrony zabytków
robót budowlanych, które będą prowadzone wewnątrz budynku ujętego w GEZ, jest nieuzasadnione, o ile skutkiem
tych robót nie jest ingerencja w wyżej wymienione cechy
i elementy takiego obiektu.

* * *
Standard i stopień zachowania mieszkań
w budynkach historycznych bywa różny,
niezależnie od formy własności. Komunalny
zasób mieszkaniowy to pula, którą gmina
wykorzystuje do zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych gospodarstw domowych
o najniższych dochodach oraz przeznacza
na pomoc socjalną5. Lokale tego rodzaju
pod względem użytkowym muszą przede
wszystkim odpowiadać rygorom budowlanym i sanitarnym.
Doświadczenie wskazuje, że to właśnie
w lokalach miejskich – wskutek niedofinansowania czy braku inicjatywy własnej
lokatorów – zaskakująco często napotykamy
autentyczne i nierzadko intrygujące ślady
przeszłości. Są to pozostałości dawnego
wyposażenia, często o wartości artystycznej. Czy chęć zachowania tej oryginalnej
substancji i najdrobniejszych choćby historycznych elementów ma szanse powodzenia
w zderzeniu z ekonomicznymi realiami? Czy
dążenia konserwatorskie zmierzające do
ochrony i zachowania wnętrz mieszkalnych
w ich dawnym kształcie dla przyszłych pokoleń mają rację bytu w wypadku takich właśnie lokali? Czy wreszcie cele i interesy obu
stron – jednostki gospodarującej zasobem
i instytucji stojącej na straży ochrony dziedzictwa (działających przecież w tej samej
strukturze miasta) – mogą być zbieżne?
Czy możliwe są konstruktywny dialog
i współdziałanie?
* * *

Niniejszy artykuł ukazuje w zarysie przebieg
procesu remontowego mieszkania (pustostanu), prowadzonego pod nadzorem Biura
Stołecznego Konserwatora Zabytków (BSKZ)
w okresie od czerwca 2020 do lutego 2021 roku. Zawiera subiektywne podsumowanie
przedsięwzięcia pod względem osiągniętych
celów i uzyskanych rezultatów. Stanowi
5

Zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego.

także próbę sformułowania na przyszłość
wniosków dotyczących tego rodzaju
współpracy między Biurem Stołecznego
Konserwatora Zabytków a inną jednostką
miejską, np. zakładem gospodarowania nieruchomościami (ZGN) lub wydziałem zasobów lokalowych (WZL) w danej dzielnicy.

Przedmiot działań – zakres
ochrony

Budynek wielorodzinny, w którym znajduje
się omawiane mieszkanie, zlokalizowany
jest na obszarze Starego Mokotowa, przy
ulicy Racławickiej 17. Dom, wybudowany
w 1938 roku, został ujęty w gminnej ewidencji zabytków i położony jest w granicach
układu urbanistycznego i zespołu budowlanego również ujętego w tej ewidencji.
Kamienica stanowi całkowitą własność m.st.
Warszawy i znajduje się w zarządzie Zakładu
Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (ZGN Mokotów). Budynkiem administruje Dział
Obsługi Mieszkańców – DOM „Madalińskiego”.
W minionych latach BSKZ w odpowiedzi na wnioski ZGN Mokotów kilkakrotnie
wydawało zalecenia konserwatorskie dotyczące tego budynku (m.in. była to negatywna opinia dotycząca termomodernizacji
od zewnątrz). Nigdy wcześniej jednak przedmiotem rozważań nie były wnętrza ani
tym bardziej poszczególne lokale mieszkalne. W tym zakresie obiekt pozostawał
nierozpoznany.

Historia i architektura
budynku

Działka położona u zbiegu ulic Racławickiej
i Tenisowej była zabudowana już w połowie
lat 30. XX wieku, co potwierdzają zdjęcie lotnicze z 1935 roku i plan z 1936 roku6. W bezpośrednim sąsiedztwie nie brakuje dobrych
przykładów architektury międzywojennej:
zarówno eleganckich willi, jak i luksusowych
6

Serwis mapowy: www.smapa.warszawa.pl [dostęp: 17 lipca
2021 roku].

modernistycznych kamienic, projektowanych
przez najwybitniejszych architektów tego
okresu.
Jarosław Zieliński podaje, że parcela
została kupiona w 1937 roku przez Stefana
Dorocińskiego, dla którego w październiku
tego samego roku zatwierdzono projekt
budowlany nowej kamienicy. Autorem
miał być młody wówczas architekt Stefan
Żychoń7.
Stefan Żychoń (1904–1992) był absolwentem Politechniki Warszawskiej, a po
ukończeniu studiów w 1933 roku rozpoczął pracę w pracowni profesora Bohdana
Pniewskiego8. Pełnił również funkcję jego
asystenta na uczelni9. We wrześniu 1939
roku dom musiał jeszcze pachnieć nowością.
Szczęśliwie nie został poważnie uszkodzony
w czasie wojny i zachował większość oryginalnych cech.
Uwagę zwraca powściągliwa architektura
na pograniczu modernizmu i funkcjonalizmu, w tym różnorodność otworów okiennych, która jest odbiciem ścisłej specjalizacji
pomieszczeń. Elewacje – choć pozbawione
remontów i ze śladami licznych zniszczeń
– zdradzają cechy nowoczesności, a nawet
dawnej świetności. Ściany uzyskały niegdyś
dekorację z kratownicowych podziałów
w szlachetnej wyprawie tynkarskiej z elementami wykończenia kamieniarskiego.
Podcień oblicowano klinkierem. Do dziś
zachowała się metalowa latarenka adresowa
i kamienna donica przed wejściem do lokalu
usługowego na parterze. W przyziemiu ulokowano garaże, w budynku był także zsyp na
śmieci.
Wszystko to potwierdza wysokie walory
użytkowe kamienicy w czasie jej powstania.

7

J. Zieliński, Architektura i budownictwo ulic i placów Warszawy
przedpowstaniowej. Historia kształtowania i inwentaryzacja zachowanych obiektów – ulica Racławicka, Warszawa 2011, s. 7–9.

8

A. Bohm, Profesor Stefan Żychoń, „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury PAN Oddział w Krakowie” 2016, t. XLIV,
s. 31–33.

9

Skład osobowy i plan studiów na rok akademicki 1937/38, Politechnika Warszawska, Warszawa 1937.
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1. Drzwi do

mieszkania
z mosiężną gałką
2. Numerek nad

drzwiami

3. Wnęka z lustrem

ściennym przy
drzwiach wejściowych
W artykule
wykorzystano
fotografie autorki

Charakter wykończenia wpisuje się zaś
w nurt najmodniejszej ówcześnie stylistyki.
Wnętrze klatki schodowej jest pozbawione cech okazałości i szlachetności
„modernistycznych luksów”, niemniej jednak nie brakuje w nim interesujących detali.
Biegi schodów i podesty obłożono ciemnym
lastrykiem o brązowawym odcieniu i wyposażono w metalową balustradę ze spiralnie
skręconych prętów. Na każdym podeście
usytuowano po trzy wejścia do mieszkań, do
których częściowo zachowały się oryginalne
drzwi: drewniane płytowe, doposażone
w mosiężne gałki z okrągłymi szyldzikami
i malowane numerki (il. 1–2). Po lewej stronie przy każdych drzwiach zlokalizowano
wnękę (równą wysokości wejść) z lastrykową
półeczką, w jednym wypadku z zachowanym
lustrem ściennym (il. 3). Lustra z marmurowymi parapetami czy donice na kwiaty nie są
niczym wyjątkowym w wystroju klatek schodowych z tamtej epoki (choć zazwyczaj były
to elementy zarezerwowane dla reprezentacyjnej części holu wejściowego). W omawianym wypadku pojawiają się one na każdej
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kondygnacji. Być może są śladem porzuconej na etapie projektowym koncepcji zlokalizowania osobnych drzwi, tzw. kuchennych,
do części gospodarczej mieszkania.
Lokale usytuowane w budynku liczą od
46 do 120 m kw. Najmniejsze są dwupokojowe. Każde mieszkanie ma osobną kuchnię
i łazienkę10.

Mieszkanie przed remontem –
waloryzacja
Komfortowy apartament

Lokal jest usytuowany na drugim piętrze.
O jakości i funkcjonalności tego wnętrza
świadczą zarówno liczba i układ pomieszczeń, jak i rozwiązania architektoniczne.
Mieszkanie ma nieco ponad 120 m kw.
i wysokość 3 m. Zachowuje tradycyjny dla
dawnego budownictwa klarowny podział
na część gospodarczą (kuchnia ze służbówką i toaleta) oraz mieszkalną. Zgodnie
10 Dokumentacja odtworzeniowa budynku mieszkalnego

w Warszawie przy ul. Racławickiej 17, Aprojekt Iwona Palac,
Warszawa, listopad 2008 roku.

4. Rzut mieszkania

przy ulicy
Racławickiej 17
(oprac. Agnieszka
Szcześniewska)

5. Posadzka w toalecie

przy kuchni

z nowoczesną, modernistyczną tendencją
czytelnie wyodrębniono tu również ogólnie
dostępną strefę dziennej aktywności i strefę
prywatną (nocną)11.
Nowoczesna kuchnia z miejscem
dla służącej

Z niedużego przedsionka po lewej stronie od
wejścia prowadzą drzwi do toalety (il. 4, 5).
Na wprost znajduje się pomieszczenie
kuchenne. Tuż obok alkowa przeznaczona
dla służącej/gosposi, optymalnie przystosowana, aby pomieścić łóżko, umywalnię
i niewielką wnękę z miejscem do przechowywania. Niewykluczone, że w pierwotnym
zamyśle do tej części miało prowadzić
osobne wejście z klatki schodowej (il. 6).
Kuchnia jest stosunkowo niewielka, jej
powierzchnia wynosi nieco ponad 6 m kw.
Warto jednak zauważyć, że jest to przestrzeń zaprojektowana bardzo ergonomicznie, zgodnie z postulatami zwolenników
funkcjonalnej awangardy: nie ma tu miejsca na rzeczy zbędne, służyć ma tylko
do przyrządzania posiłków. Pozwala to
względnie łatwo utrzymać pomieszczenie w czystości12. Stosunkowo szeroki pas
okien umieszczono wysoko, co umożliwia
11

Poglądowy rzut mieszkania, opracowanie Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.

12 W nowoczesnej kuchni, „Wnętrze” 1933, nr 3, s. 35.

maksymalne wykorzystanie miejsca poniżej,
wzdłuż ściany. Blat roboczy zainstalowany
pod oknem zyskuje najbardziej pożądane
doświetlenie.
Zachowanie reliktów dawnej zabudowy
meblowej było dość zaskakujące (il. 7).
W pierwotnym układzie została ona rozplanowana na rzucie litery „L”. Na dłuższej ścianie, po prawej stronie od wejścia, zachowała
się okładzina z białych płytek do wysokości
około półtora metra. Najprawdopodobniej
tu zlokalizowane były kuchenka i zlewozmywak. Zabudowa drewniana pod oknem
zawierała wentylowaną „zimną szafkę” i słupek szuflad o charakterystycznych masywnych gałkach. Meble o bardzo zbliżonym
wyglądzie są prezentowane na zdjęciach
w przedwojennej prasie – podobne, wykonane z drewna sosnowego, produkowała
firma Telesfor Ryński z Warszawy13.
Najciekawiej prezentuje się część zabudowy na ścianie bocznej. To tzw. kredens
ścienny, w latach 30. chętnie stosowany
w nowoczesnych domach na Żoliborzu
czy w Śródmieściu. Kredens łączył kuchnię z pokojem stołowym: z jednej strony
13 Ibidem, s. 49.
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stanowił szafkę kuchenną na naczynia i produkty, z drugiej – półeczkę z otworem zamykanym drzwiczkami do podawania potraw
i odstawiania naczyń (il. 8–9). Z przekazów
archiwalnych znane są warianty mniej lub
bardziej rozbudowane. Zdarzało się, że od
strony pokoju stołowego oprócz okienka
podawczego występowały również półki
i szafki. Czasem miały one eleganckie fornirowane wykończenie bądź nawet przeszklenie.
Było to rozwiązanie bardzo praktyczne, polecane szczególnie dla mniejszych mieszkań
i gospodarstw domowych niezatrudniających
służących, w których obsługa stołu pozostawała wyłącznie w rękach pani domu14.
Dość zagadkowo przedstawia się sprawa
posadzki w tej części mieszkania. Nie ma
tu tradycyjnej klepki ani terakoty. W przeciwieństwie do zlokalizowanej tuż przy
kuchni toalety, gdzie zachowała się mozaika

w szachownicowym układzie, nic nie wskazywało, że tu również pierwotnie znajdowała
się okładzina. Zachowały się jednak pozostałości nierównej powłoki w intensywnym
zielonym kolorze15.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że
w okresie międzywojnia obok słynnych
gorsecików karierę zaczynają robić również
posadzki bezspoinowe. Oparte na zachodnich patentach i produkowane z powodzeniem przez polskie zakłady, były szeroko
reklamowane w prasie branżowej16. Tego
rodzaju podłogi – jednolite, a przez to
odporne na wodę i środki czyszczące – polecano zarówno do pomieszczeń użyteczności
publicznej, jak i do wnętrz mieszkalnych,

14 „Dom Osiedle Mieszkanie” 1934, nr 1, s. 6.

16 W nowoczesnej kuchni…, s. 35.

15 W protokole oceny technicznej ZGN zidentyfikowano ją

jako „warstwę farby olejnej na podłożu betonowym”, jak
wykazały jednak oględziny własne, w części pomieszczenia
ułożono pod spodem wykładzinę.

6. Kuchnia/służbówka
7. Zabudowa

meblowa w kuchni

8. Kredens/szafka –

widok od strony
kuchni

9. Kredens/okienko

podawcze – widok
od strony pokoju
stołowego

również kuchni (znane pod nazwami handlowymi „linotol” czy „ruboleum”). Nie można
wykluczyć, że zastane w mieszkaniu wykończenie podłogi kuchennej to relikt warstwy
posadzkowej wykonanej według zbliżonej
technologii, być może również pochodzący
z epoki.

10. Przedpokój –

zabudowa wnękowa
11. Hol – widok

w kierunku łazienki
12. Oryginalna

mosiężna klamka

i bardziej przestronnej części), z którego
pojedyncze drzwi prowadzą do pokoju stołowego, podwójne zaś do pokoju dziennego.
Korytarz zakończony jest drzwiami do niewielkiego przedsionka (stanowiącego zupełnie prywatną przestrzeń), z dostępem do
łazienki i dwóch usytuowanych przeciwlegle
do siebie sypialni (il. 11).
Hol
W całym korytarzu zachowała się stoApartament ma układ korytarzowy. W stre- larka drzwiowa: skrzydła w konstrukcji ramofie wejściowej ulokowano zabudowę wnę- wo-płycinowej w drewnianych ościeżnicach.
kową w formie drewnianych szaf ściennych Uwagę zwracają kompletnie zachowane
i górnego pawlacza (il. 10). Wąski przedpo- mosiężne klamki o charakterystycznej płynkój wiedzie do właściwego holu (wyższej nej linii (il. 12). Kształt i materiał pozwalają
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sądzić, że pochodzą z fabryki Braci Lubert17,
ówczesnego potentata na rynku okuć
budowlanych. Klamki wraz z szyldami zachowały się nawet w drzwiach wejściowych
czy łazienkowych.
Posadzkę w części korytarzowej i we
wszystkich pozostałych pomieszczeniach
(z wyjątkiem sanitarnych) stanowi parkiet
układany w tradycyjną jodełkę.
Salonowa elegancja

Gdzie koncentrowało się życie domowników? Z pewnością w centralnej części mieszkania, obejmującej jadalnię (pokój stołowy),
jasny i wysoki hol oraz pokój dzienny. Ten
wysoce komfortowy układ umożliwia swobodną komunikację nawet większej liczbie
osób. Rozplanowanie w połączeniu z pokaźnym metrażem niewątpliwie sprzyjały organizacji spotkań towarzyskich.
Wizytówką mieszkania jest salon. To
okazałe wnętrze o zdecydowanie najbardziej

reprezentacyjnym charakterze (il. 13). Wpisuje się w definicję salonu pod względem
zarówno powierzchni (blisko 25 m kw.),
jak i rozwiązań architektonicznych. Jest
doskonale doświetlony dzięki wychodzącym na południe oknom typu porte-fenêtre.
Kompozycja opiera się na zasadzie symetrii, którą podkreśla układ stolarki – przeszklone dwuskrzydłowe drzwi. Prawdziwie
formalnego charakteru i wręcz zaskakującej
elegancji pokój nabiera jednak dzięki rozmieszczeniu pary kolumn na tle dłuższych
ścian (il. 14). Kolumny podkreślają niewątpliwie rangę pomieszczenia, choć z drugiej
strony odbierają możliwość racjonalnego
ustawienia mebli. Jeśli wspomnieć dążenie
do coraz większej precyzji w rozplanowaniu chociażby kuchni, to pomysł ten może
wydawać się nieco zaskakujący.
Nasuwa się więc pytanie: czy poza funkcją dekoracyjną kolumny nie odgrywają
również roli użytkowej jako elementy konstrukcyjne (nośne)? Możliwe, że tak właśnie
jest, ponieważ boczne ściany działowe mają
minimalne przekroje.
W wypadku architektury mieszkaniowej
i budownictwa wielorodzinnego lat 30. nie
jest to jednak rozwiązanie często spotykane.
Można wręcz zaryzykować stwierdzenie,
że dość unikatowe. Skąd zatem kolumny
w domu przy ulicy Racławickiej? Być może
mamy tu do czynienia z bezpośrednim zapożyczeniem albo kopią pomysłu. Przyjmując,
że projektantem budynku był Stefan
Żychoń – uczeń i członek pracowni Bohdana
Pniewskiego – mógł on wzorować się na koncepcji zastosowanej przez swojego mistrza
w kamienicy przy ulicy Marii Konopnickiej 5,
zaprojektowanej w 1937 roku dla Franciszka
Nowickiego18. Tu również w aranżacji salonu
wykorzystano kolumny w bardzo podobnej
konfiguracji19.

18 „Architektura i Budownictwo” 1938, nr 8, s. 241.
19 Na zastosowanie kolumn w celu podniesienia prestiżu sa-

17 Por. Katalog Fabryki Okuć Budowlanych i Odlewni Metali

„Bracia Lubert”, Łódź 1938, s. 43.
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lonu i równoległy aspekt konstrukcyjny tego rozwiązania
zwróciła uwagę Anna Dybczyńska-Bułyszko (Architektura
Warszawy II Rzeczpospolitej, Warszawa 2010, s. 200–201).

13. Salon – widok

w kierunku loggii

14. Salon – kolumny na

tle ścian

Prywatne zacisze

Poza strefą dziennej aktywności w prywatnej
części mieszkania znajdują się jeszcze dwie
sypialnie. To widne, przestronne pokoje
o zbliżonym metrażu, z funkcjonalną
zabudową w postaci szaf wnękowych. Tam
również ulokowano łazienkę, której drzwi
wyróżniono bulajem w okrętowym stylu

(il. 15). Brak okna i dostępu naturalnego
światła nie umniejsza jej funkcjonalności.
Plan pomieszczenia o powierzchni 5 m kw.
uwzględnia wnękę mieszczącą toaletę i pełnowymiarową wannę.
Niewątpliwie najciekawszym elementem
wyposażenia łazienki od początku wydała
się glazura ścienna starego typu, w odcieniu

15. Łazienka – drzwi

z bulajem

16. Łazienka –

posadzka i zielona
glazura
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turkusowej zieleni z czarnym cokołem (bordiurą). Taki zestaw kolorów jest charakterystyczny dla estetyki art déco. Zachowała
się tu również w świetnym stanie posadzka
(analogiczna do pomieszczenia toalety przy
kuchni) z drobnej czarno-białej terakoty
układanej w szachownicę (il. 16).
Można przyjąć, że ściany wyłożone
zielonymi płytkami zestawione z ciemną
posadzką (lub z elementami czerni w pasie
cokołu) to jedno z najmodniejszych połączeń stosowanych przed wojną. Świadczą
o tym opisy prasowe, jak i zachowane przykłady20. Producentem modnej glazury były
zakłady ceramiczne „Józefów” w Czeladzi.
Warszawskie przykłady pochodzą więc
zapewne w większości od tego dostawcy.
W katalogu firmowym z 1935 roku odnajdziemy kilka odcieni płytek 15 × 15 cm w zielonym kolorze21.

Remont pod nadzorem Biura
Stołecznego Konserwatora
Zabytków (czerwiec 2020–
–luty 2021 roku)

Latem 2020 roku, stosownie do procedury
określonej w Zarządzeniu Prezydenta m.st.
Warszawy nr 754/2018, DOM „Madalińskiego” wystąpił do BSKZ z wnioskiem
o zaopiniowanie planowanego remontu.
Należy podkreślić, że był to jeden z pierwszych wniosków z ZGN Mokotów kierowany
na zasadach obowiązującego od maja 2018
roku zarządzenia.

przedsięwzięcia remontowego, technologii
i materiałach. Na prośbę BSKZ dołączono
również kilka poglądowych zdjęć stanu
istniejącego. Wnioskodawca zaznaczył, że
zależy mu na uzyskaniu pilnej odpowiedzi,
aby jak najszybciej zainicjować procedurę
wyłonienia wykonawcy i rozpocząć prace.
Jeszcze w tym samym miesiącu BSKZ przygotowało opinię w sprawie. Konserwator
podkreślił, że lokal z elementami historycznego wystroju zachowuje wartość i autentyzm z czasów powstania budynku – lat 30.
XX wieku. W piśmie zamieszczono uwagi
dotyczące malowania ścian, postępowania
ze stolarką wewnętrzną i z posadzkami.
Zalecenia przeprowadzenia całościowej
konserwacji stolarki drzwiowej lub ewentualnie jej wymiany odtworzeniowej (na
podstawie inwentaryzacji) nie spotkały
się z aprobatą. Zakład Gospodarowania
Nieruchomościami Mokotów poprosił o ich
rewizję. Był to bezpośredni powód przeprowadzenia oględzin na miejscu.
Różnica zdań

Podczas spotkania inspektor z ZGN Mokotów przekonywał, że większość drzwi
musi być wymieniona z uwagi na niestabilność konstrukcji i porażenie drewna. Te
same zastrzeżenia pojawiły się jako uzasadnienie demontażu mebli kuchennych
oraz zabudowy wnękowej w korytarzu
(z wyjątkiem pawlacza). Poruszono kwestię
niespełnienia norm określonych w warunkach technicznych dotyczących szerokości
Wstępna opinia
otworów drzwiowych i kierunku otwierania
Do wniosku w formie elektronicznej skrzydeł. Argumentem usilnie podkreślaZGN Mokotów załączył protokoły oceny nym przez przedstawiciela ZGN Mokotów,
technicznej i typowania robót, zawiera- uzasadniającym – w jego przekonaniu –
jące podstawowe informacje o zakresie odstąpienie od wytycznych w zakresie renowacji stolarki drzwiowej, miał być przede
20 Por.: „Wnętrze” 1933, nr 3, s. 46 (projekt Barbary i Stanisławszystkim ograniczony czas realizacji
wa Brukalskich); „Arkady” 1935, nr 4, s. 45 (zdjęcie łazienki
remontu (nieporównywalnie krótszy w sytuw domu aktorki Jadwigi Smosarskiej, proj. Edward Seydenacji
rezygnacji z pracochłonnej konserwabeuthel). Autorce znane są również zachowane przykłady
zielonej glazury łazienkowej w mieszkaniu przy ulicy Sewe- cji). Obawy inspektora dotyczyły ponadto
rynów 4 oraz w mieszkaniu przy ulicy Puławskiej 24a – obie
reakcji przyszłych najemców: wieloosobokamienice z lat 30. XX wieku.
wej
rodziny, która – jak wówczas poinfor21 Katalog N 3. Płytki ścienne, Zakłady Ceramiczne „Józefów”,
mowano – otrzymała omawiany lokal na
Czeladź 1935.
o
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zasadzie zamiany za swoje mieszkanie przekazane miastu w darowiźnie. W przekonaniu
ZGN Mokotów wymogi konserwatorskie
dotyczące zachowania w mieszkaniu starych drzwi mogły spotkać się z dezaprobatą
lokatorów albo wręcz skutkować zarzutami
o przyznanie lokalu, który ze względu na
wady stolarki jest niepełnowartościowy.
Należy przyznać, że dopiero oględziny
ujawniły w pełni skalę zachowania oryginalnej substancji mieszkania i jego wyposażenia. Tym, co pominięto się w udostępnionej
wcześniej dokumentacji zdjęciowej, była
chociażby zielona glazura w łazience 22.
Ocena własna stanu zachowania okładziny
ceramicznej ścian oraz wizja postępowania
remontowego w odniesieniu do tych i do
innych elementów wyposażenia mieszkania były rozbieżne z ustaleniami i planami
ZGN Mokotów. W ciągu kilku dni od oględzin, w lipcu 2020 roku, BSKZ wydało opinię
uzupełniającą, przedstawiając szczegółowe
wytyczne dla remontu. Biuro Stołecznego
Konserwatora Zabytków podtrzymało stanowisko dotyczące konserwacji zachowawczej
drzwi. Konserwator podkreślił, że wymiana
powinna być traktowana jako rozwiązania
ostateczne i dopuszczalna jest wyłącznie na
zasadzie pełnego odtworzenia (na podstawie
inwentaryzacji) wraz z przełożeniem oryginalnych klamek.
Doprecyzowano, że parkiet drewniany
po naprawie i cyklinowaniu należy zabezpieczyć przez lakierowanie bądź olejowanie.
Pozwoli to utrzymać efekty prac remontowych oraz utrwalić substancję zabytkową.
Konieczność zachowania posadzek z czarno-białych płytek w pomieszczeniach sanitarnych nie ulegała wątpliwości.
22 Załączony protokół oceny technicznej zawierał jedynie

ogólny opis, mówiący, że okładzina ceramiczna ścian
w kuchni, łazience i toalecie (łącznie) jest odspojona od podłoża na powierzchni około 70%, porysowana, ze spękaniami włosowatymi, z zabrudzeniami i ubytkami w narożach.
Sposób postępowania określony w protokole typowania robót zawierał stwierdzenie, że okładzinę należy skuć ze ścian
– w pomieszczeniach, gdzie została ona zakwalifikowana do
skucia – uzupełnić tynk i wykonać w jej miejsce malaturę
olejną.

Wydano rekomendację, aby zabudowę
drewnianą wnękową w postaci szaf i pawlaczy pozostawić (ze wskazaniem przeprowadzenia zabiegów odkażających elementy
drewniane oraz odświeżenia drzwi przez
malowanie). Zalecono również pozostawienie okładziny ściennej i jej ewentualnie
miejscowe uzupełnienie w obrębie łazienki
i toalety. Biuro Stołecznego Konserwatora
Zabytków podkreśliło unikatowy charakter omawianego lokalu mieszkalnego.
Konserwator poprosił o indywidualne
podejście do kwestii planowanego remontu
oraz kierowanie się ponadstandardowymi
kryteriami przy wyborze metod i materiałów, uwzględniając powyższe wytyczne.
W piśmie zamieszczono wyraźną informację, że remont zostanie objęty nadzorem
Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.
Zaznaczono, że konserwator oczekuje kontaktu i umożliwienia spotkania na miejscu
z wykonawcą prac przed ich rozpoczęciem
jak również przeprowadzenie końcowej
oceny robót na etapie odbioru.
Negocjacje i dyskusja o zakresie prac

Kolejny kontakt ze strony ZGN Mokotów
nastąpił dopiero z końcem września.
Wówczas przekazano nam wiadomość
dotyczącą postulatów przyszłych najemców: oczekiwali przystosowania mieszkania
do indywidualnych potrzeb, m.in. przez
likwidację ściany między dawną służbówką
a kuchnią (co umożliwi wstawienie dużego
stołu) oraz wykonanie przejścia w miejscu okienka podawczego (wygodniejsza
komunikacja między kuchnią i pokojem).
Najważniejsza prośba dotyczyła jednak
wygospodarowania w pobliżu kuchni drugiej
łazienki (a właściwie kabiny prysznicowej).
Był to warunek konieczny dla dziesięcioosobowej rodziny.
Należy podkreślić, że w odpowiedzi skierowanej początkowo do najemców (do wiadomości BSKZ) sam ZGN Mokotów odniósł
się sceptycznie do tych propozycji. Zarządca
argumentował, że wykonanie przejścia
będzie wiązało się z częściową ingerencją
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w ścianę kominową. Wykonanie dodatkowej łazienki w sąsiedztwie kuchni oceniono
krótko jako niemożliwe. Można domniemywać, że uznano te roboty za zbyt skomplikowane, generujące zbyt duże koszty.
Zapytanie skierowane w tej sprawie przez
ZGN Mokotów do konserwatora ograniczało
się właściwie do kwestii likwidacji ściany
między służbówką a kuchnią. W odpowiedzi BSKZ nie wykluczyło tego wprost.
Podkreślono jednak, że istniejący podział
stanowi rozwiązanie modelowe, zgodne ze
standardami przedwojennymi, i ma walor
historyczny. Biorąc pod uwagę wartości
zabytkowe i oryginalne rozwiązania architektoniczno-przestrzenne całego mieszkania,
ze względów konserwatorskich BSKZ uznało,
że najwłaściwsze będzie utrzymanie istniejącego podziału i zaadaptowanie pomieszczenia dawnej służbówki na inne funkcje.
Przebieg negocjacji między ZGN
Mokotów oraz najemcami nie jest znany pracownikom Biura Stołecznego Konserwatora
Zabytków. Rozmowy musiały jednak
trwać, gdyż na początku października ZGN
Mokotów, mimo wcześniejszego sprzeciwu,
skierował do BSKZ wniosek w sprawie zaopiniowania częściowej przebudowy: zmiany
w układzie ścian w części gospodarczej
w celu urządzenia drugiej łazienki, a ściślej
brodzika z prysznicem. Równolegle do konserwatora wpłynęło pismo bezpośrednio od
najemców, z powtórzeniem wszystkich próśb
i postulatów zgłoszonych uprzednio oraz
rozbudowanym uzasadnieniem dotyczącym
ich szczególnej sytuacji rodzinnej. Stołeczny
Konserwator Zabytków, odpowiadając na
wystąpienie ZGN Mokotów, w październiku 2020 roku uznał, że nie widzi przeciwwskazań konserwatorskich dla wykonania
kabiny prysznicowej, zgodnie z propozycją.
Zaakceptował także ostatecznie likwidację
ściany między kuchnią i dawną służbówką.

opracowywania kosztorysu i zamiaru
rychłego ogłoszenia konkursu na wykonawcę
remontu. Stołeczny Konserwator Zabytków,
zaniepokojony brakiem informacji, zwrócił
się pisemnie na początku listopada do ZGN
Mokotów z pytaniem, czy prace się już rozpoczęły, i z prośbą o udostępnienie kontaktu
do wykonawcy. Przypomniał również, że
w ramach nadzoru konserwatorskiego planuje monitorować poszczególne etapy robót
w lokalu na bieżąco i uczestniczyć w końcowym odbiorze prac. Odpowiedź, która
nadeszła w listopadzie, była równie zaskakująca, co lakoniczna: zawierała jedynie
krótką informację o przejęciu zadania polegającego na remoncie mieszkania przez ZGN
Praga-Południe. Nie przedstawiono żadnych
dodatkowych wyjaśnień. Powody tej nagłej
zmiany nie są znane BSKZ, prawdopodobnie
były wynikiem porozumienia między burmistrzami Pragi-Południe (dotychczasowego
miejsca zamieszkania rodziny) i Mokotowa
(dzielnicy, w zasobie której znajduje się opisywany lokal).
Kolejnym krokiem było więc niezwłoczne zawiadomienie dyrektora ZGN
Praga-Południe o objęciu nadzorem konserwatorskim remontu przy ulicy Racławickiej
na podstawie Zarządzenia Prezydenta m.st.
Warszawy nr 754/18. Biuro nie mało pewności, że taka informacja została wcześniej
przekazana. Korespondencja została równolegle skierowana do wiadomości zastępcy
burmistrza dzielnicy, nadzorującego działalność zakładu gospodarowania nieruchomościami. W piśmie podkreślono, że w sprawie
remontu zostały wydane wytyczne Dyrektora
Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków,
które – zgodnie z brzmieniem zarządzenia
– jednostka miejska powinna uwzględnić na
etapie opracowania dokumentacji i realizacji prac. Zasygnalizowano, że dotychczasowe stanowisko w sprawie pozostaje
aktualne. Dodatkowo kopie wszystkich
Zmiana podmiotu realizującego zadanie
opinii przekazano w załączeniu. Niedługo
Kolejne tygodnie upłynęły pod znakiem później nastąpił kontakt bezpośrednio ze
braku reakcji ze strony ZGN Mokotów, strony inspektora do spraw budowlanych,
mimo wcześniejszych sygnałów dotyczących a w dalszej kolejności możliwe okazało
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się spotkanie na miejscu, również z udziałem wykonawcy prac. Zgodnie z intencją
BSKZ spotkanie miało na celu potwierdzenie, że remont realizowany będzie zgodnie
z wytycznymi wydanymi dotychczas w tej
sprawie. Przebieg i wynik spotkania były
obiecujące, gdyż – jak się okazało – wykonawca posiadał doświadczenie w remontach
obiektów zabytkowych.
Ostateczny zakres przekształceń
i ustalenia remontowe

Nie budziło wątpliwości stron spotkania, że
remont mieszkania należy prowadzić w sposób zachowawczy, z poszanowaniem oryginalnych elementów wnętrza. Dopuszczalne
zmiany w układzie funkcjonalnym mogą
wynikać jedynie z konieczności przystosowania lokalu do potrzeb konkretnych najemców (rodzina wielodzietna). W tym zakresie
ZGN Praga-Południe zmodyfikował zakres
remontu, uwzględniając wcześniej sygnalizowany postulat przyszłych lokatorów dotyczący wykonania przejścia między kuchnią
a pokojem – w przewężeniu ściany, gdzie
mieści się okno podawcze.
Potwierdzono, że zgodnie ze wskazaniami BSKZ przeprowadzona będzie renowacja stolarki drzwiowej wraz z okuciami.
Należy w tym miejscu podkreślić, że wykonawca prac zaproponował przeniesienie
drzwi ulokowanych w likwidowanej ścianie
przy nowo projektowanej łazience wraz
z ościeżnicą w miejsce nowego przejścia
między pokojem a kuchnią.
Potwierdzono, że oryginalna drewniana
zabudowa wnękowa zostanie zachowana
i poddana renowacji (pawlacz, szafa w holu).
Podkreślono konieczność zachowania posadzek mozaikowych z czarno-białych płytek
w pomieszczeniach toalety i łazienki oraz
w miarę możliwości glazury na ścianach.
Jeśli chodzi o istniejącą łazienkę, przyjęto,
że utrzymany zostanie fragment okładziny
ściennej z płytek w kolorze zielonym – element będący czytelnym świadectwem
pierwotnych rozwiązań materiałowo-kolorystycznych, który zapewni jednocześnie

estetyczne wykończenie całości pomieszczenia. Biuro Stołecznego Konserwatora
Zabytków wykluczyło malowanie ścian
z użyciem olejnych lamperii (jak zakładano
początkowo), zalecając dobór nowej glazury
w neutralnej kolorystyce, która będzie harmonijnie korespondować ze starymi płytkami.
Remont prowadzono na przełomie 2020
i 2021 roku, roboty zakończono w lutym
2021 roku. W tym miesiącu nastąpił również
odbiór lokalu w obecności przedstawicieli
ZGN Mokotów i ZGN Praga-Południe oraz
Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Satysfakcjonujący bilans prac

Podsumowując, należy zauważyć:
• Dawny pustostan został zasiedlony,
jest użytkowany i utrzymał swoją funkcję
mieszkaniową.
• Lokal nadal stanowi samodzielne
mieszkanie, zachowując pierwotny metraż
i wysokość pomieszczeń. Nie wprowadzono
żadnych wtórnych podziałów zaburzających czytelność układu i proporcji wnętrza.
Schemat funkcjonalny został nieznacznie
zmodyfikowany. Warto przypomnieć, że
zmiany to nie rezultat zwykłych uproszczeń.
Miały charakter przemyślany i podyktowane były ściśle potrzebami konkretnych
najemców.
• Przekształcenia dotyczą jedynie części
gospodarczej (dodatkowa łazienka, powiększenie kuchni kosztem dawnej służbówki,
przejście między kuchnią a pokojem).
Z punktu widzenia budowlanego mają one
charakter odwracalny. Nie były realizowane także kosztem elementów wystroju
i wyposażenia: ze ściany kuchni usunięto
wprawdzie stare płytki ścienne, jednak dwa
skrzydła drzwiowe udało się uratować. Wraz
z ościeżnicami zostały przeniesione, dzięki
czemu stolarka w całym mieszkaniu zachowuje spójny, jednolity wygląd (il. 17–18).
• Zdemontowano całkowicie starą kuchen-ną zabudową meblową. Biuro Stołecznego
Konserwatora Zabytków nie zgłosiło w tej
sprawie uwag i zastrzeżeń, przyjmując z góry
zasadność likwidacji zużytych elementów
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drewnianych. W tym aspekcie – o ile można
było w ogóle rozważać zachowanie części
lub całości – przeważyły względy ekonomiczne: świadomość kosztów związanych
z renowacją i czasochłonność całego procesu.
Racjonalne w tej sytuacji było zastrzeżenie
przeprowadzenia całościowej naprawy zabudowy wnękowej w korytarzu, również z perspektywy korzyści przyszłych użytkowników.
• Posadzki w całym mieszkaniu poddano
renowacji: terakotę należało wyczyścić
i uzupełnić spoiny. Parkiet wymagał również miejscowych uzupełnień i cyklinowania. Zgodnie z zaleceniem konserwatorskim
całość zabezpieczono lakierem (wydaje się
to oczywiste, ale nie wchodziło pierwotnie
w zakres remontu). W myśl sugestii zdecydowano się również na ułożenie płyt gresu
w części kuchennej i w nowej łazience.
Zrezygnowano szczęśliwie z wykładziny PCV.
Salon w pełni zachował swój reprezentacyjny charakter (il. 19). Widać tu szczególnie
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efekty robót parkieciarskich. Prace wykonano na dobrym poziomie (il. 20–21).
• Pewien niedosyt budzi sprawa kolumn.
Przed remontem pokrywała je gruba warstwa
białej farby olejnej. Powłoki były szczelne,
brak było większych spękań czy ubytków.
Od początku zakres prac przewidywał jedynie odświeżenie tych elementów przez
pomalowanie. Zaniechano sondażowych
odkrywek w celu ustalenia pierwotnego sposobu wykończenia trzonów. Konserwator
nie narzucił ich, licząc się z możliwością, że
ewentualne ujawnienie oryginalnej okładziny (na przykład lastryka) może spowodować komplikacje. Mogło to wpłynąć istotnie
na harmonogram i kosztorys planowanego
remontu.
• Z punktu widzenia konserwatorskiego najszerszy zakres ingerencji nastąpił
w pomieszczeniu łazienki. Wykonawcy
udało się jednak odzyskać znaczną część starej glazury i zgodnie z ustaleniami ułożyć na

17. Nowa łazienka przy

kuchni (przeniesione
oryginalne drzwi)
18. Nowe przejście

między kuchnią
a pokojem
(przeniesione
oryginalne drzwi)

19. Salon – wnętrze po

remoncie

20. Salon – parkiet

przed remontem

21. Salon – parkiet po

remoncie
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ścianach w rejonie wejścia. Pozostałe ściany
wykończono płytkami w neutralnej kolorystyce, dostosowanymi formatem. Efekt
estetyczny tych działań nie budzi większych
zastrzeżeń.

Formalne zaplecze
współpracy, wnioski i sugestie
na przyszłość

Ustalenie priorytetów konserwatorskich
i konsekwentne dążenie do ich realizacji
było naturalnie ważne, podstawą osiągnięcia porozumienia pozostało jednak szukanie
kompromisu i rozwiązań akceptowalnych
dla obu stron.
Warunkiem wstępnym umożliwiającym
rzetelną ocenę sytuacji – jak w każdym
postępowaniu konserwatorskim – powinno
być staranne udokumentowanie stanu
istniejącego. Nie zawsze jednak dane
zawarte w protokole oceny technicznej –
sporządzanym przez inspektora do spraw
budowlanych zakładu gospodarowania
nieruchomościami – będą wystarczające.
Różnice spojrzenia wynikają – co oczywiste –
ze specjalizacji i z odmiennych kompetencji.
Najdoskonalszą okazją do oceny stanu
istniejącego przez konserwatora są zawsze
oględziny in situ. Trzeba jednak założyć, że
warunki działania – jak pokazały chociażby
realia pandemii – nie zawsze umożliwiają
ich przeprowadzenie.
Można zatem pokusić się o propozycję
opracowania czy udoskonalenia standardu
dokumentacji, według którego wnioski
dotyczące remontów lokali pustostanów
kierowane są do zaopiniowania przez Biuro
Stołecznego Konserwatora Zabytków.
Pewnym minimum wydaje się dokumentacja
zdjęciowa – ściśle odpowiadająca punktom
protokołu oceny technicznej, odnosząca się
skrupulatnie do poszczególnych elementów
wyposażenia – a także dokumentacja rysunkowa (co najmniej w postaci rzutu lokalu).
Praktyka udowodniła, że optymalne
warunki porozumienia można wypracować
w ramach uzgodnień z zaangażowaniem
wszystkich stron procesu remontowego,
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zarówno inwestora, jak i wykonawcy. Również głos przyszłego użytkownika (najemcy)
nie powinien być ignorowany.
Szczególną sytuacją, wartą głębszego
zastanowienia, pozostaje przeprowadzanie prac indywidualnie przez najemcę, na
zasadzie porozumienia remontowego
z zakładem gospodarowania nieruchomościami. Kwestia wyegzekwowania wytycznych konserwatorskich wydaje się wówczas
podwójnie trudna23. Zwłaszcza wtedy – a być
może zawsze, gdy sprawie towarzyszą kontrowersje – okazją do wyjaśnienia kwestii
spornych jest bezpośredni kontakt i spotkanie jeszcze przed rozpoczęciem prac. Nie
należy unikać ich również na kolejnych
etapach, zawsze wtedy, gdy pojawią się wątpliwości bądź gdy dojdzie do ujawnienia
nowych okoliczności w toku prac.
Istotną rolę odgrywa w tym miejscu osoba
wykonawcy, bezpośrednio odpowiedzialnego za realizację zadania. Przykład mieszkania przy ulicy Racławickiej ukazał, jak
ważna jest kwestia wyłaniania wykonawców
remontów lokali o potwierdzonych walorach
historycznych. Zawężanie kryterium wyboru
wyłącznie do firm posiadających udokumentowaną praktykę w tej materii i wykonawców
legitymujących się wiedzą i doświadczeniem
w pracy przy zabytkach odniosłoby zapewne
pozytywne skutki.
Zasygnalizowane powyżej aspekty nie
zostały dotychczas w żaden sposób skodyfikowane. Być może zasadne będzie ich
rozwinięcie i ujęcie w postaci aneksu czy
załącznika do przywoływanego zarządzenia
– jako obowiązującego dla remontów lokali
historycznych.
Równie ważna wydaje się sprawa uściślenia przyjętej nomenklatury: przepisy
zarządzenia odnoszą się wprost do „inwestycji”, a choć zawarta w § 2 definicja mówi,
że rozumie się przez to „działania mogące
23 W tych szczególnych sytuacjach działaniem koniecznym

wydaje się zamieszczanie w treści porozumienia remontowego zapisów obligujących do respektowania wytycznych
BSKZ oraz weryfikacja ich wykonania na etapie odbioru
prac.

prowadzić do naruszenia substancji lub
zmiany wyglądu zabytku nieruchomego,
w szczególności roboty budowlane”, to
jednak prozaiczny remont, a tym bardziej
remont pojedynczego lokalu/mieszkania
w budynku ujętym w gminnej ewidencji
zabytków, rzadko kiedy jest tak postrzegany.
Analizowany przykład – choć skomplikowany – pokazuje, że współpraca jest
możliwa.
Wiadomość ze strony jednostki planującej działania została przekazana w odpowiednim czasie. Zastrzeżenia można mieć jednak
co do dalszej komunikacji w miesiącach
następnych, gdy negocjowany był zakres
prac, zbliżał się termin wyłonienia wykonawcy i rzeczywistego rozpoczęcia remontu.
Trudno oczywiście posądzać kogokolwiek o celową dezinformację. Fakt, że
zawiadomienie BSKZ o planowanej zmianie podmiotu realizującego inwestycję nie
nastąpiło ani z inicjatywy ZGN Mokotów,
ani przejmującego zadanie ZGN Praga-Południe, wzbudził realne obawy co do rzeczywistego zamiaru respektowania przez te
jednostki wytycznych konserwatorskich.
Wydaje się zatem, że w przyszłości
współpraca tych jednostek mogłaby opierać
się na bardziej klarownych zasadach.
Podstawy prawne w tym zakresie zostały
już wypracowane. Zarządzenie nr 754/18

jest aktem normatywnym obowiązującym
jednostki w strukturze miasta, niemniej
pożądane byłoby powiązanie jego przepisów
z regulacjami wewnętrznymi konkretnych
podmiotów (zakłady gospodarowania nieruchomościami). Z punktu widzenia planowania remontów lokali warto zauważyć, że
instytucje te w swoich regulaminach mają
„standardy” remontowe dla pustostanów24.
Wśród wymienionych tam ogólnych zasad
obowiązujących przy remoncie takich lokali
określono także odstępstwa, m.in. od ogólnie narzuconej zasady minimalizacji kosztów. Pojawiają się ponadto zapisy mówiące
o „konieczność prowadzenia remontu, którego odtworzeniowy charakter prac powinien być bezwzględnie wykonywany zgodnie
z decyzjami lub opiniami (wytycznymi) konserwatora zabytków”.
Zapisy te należałoby odnieść do przywoływanego zarządzenia, które określa sposób
pozyskania tych wytycznych, definiuje grupę
zabytków i wskazuje Biuro Stołecznego
Konserwatora Zabytków jako instytucję kompetentną do zajęcia stanowiska.
Gwarantem realizacji optymalnej polityki
ochrony konserwatorskiej historycznych
lokali w zasobie komunalnym powinno być
bowiem właśnie Zarządzenie Prezydenta
m.st. Warszawy nr 754/18.

24 Por.: Zarządzenie nr 5/2020 Dyrektora Zakładu Gospodaro-

wania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia
jednolitego tekstu standardów lokali w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st.
Warszawy; „Standardy modernizacji i remontów pustostanów w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy”.
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Wnętrza miejskich lokali użytkowych
z lat pięćdziesiątych XX wieku na przykładzie
budynków przy placu gen. Józefa Hallera 6 i 8,
ulicy Jagiellońskiej 56 oraz ulicy Marszałkowskiej 55/73
– problematyka konserwatorska i prawna

W

2017 roku rozpoczął się nowy rozdział w działalności Biura Stołecznego
Konserwatora Zabytków (BSKZ)1. Główny
cel funkcjonowania jednostki – ochrona
zabytków – nie uległ zmianie, zmienił się
jednak zakres jej kompetencji. Pojawiły się
nowe zadania, w tym prowadzenie nadzoru
konserwatorskiego nad inwestycjami realizowanymi w zabytkowych nieruchomościach
należących do miasta.
W zreorganizowanej strukturze BSKZ
powstał Wydział Nadzoru Konserwatorskiego, którego jednym z zadań jest współpraca z jednostkami zarządzającymi
zabytkowym zasobem miejskim podczas
prowadzenia inwestycji w obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych
w gminnej ewidencji zabytków (GEZ).
Współpracę tę regulują zapisy Zarządzenia
Prezydenta m.st. Warszawy z 2018 roku.
Intencją twórców zarządzenia było zapewnienie warunków ściślejszej współpracy
BSKZ z jednostkami zarządzającymi nieruchomościami stanowiącymi miejski zasób

1

Oświadczenie Wojewody Mazowieckiego o wypowiedzeniu porozumienia w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie prowadzenia niektórych spraw z zakresu
właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych
przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2017 r., poz. 6442).

zabytkowy2. W założeniu pozwala to na
objęcie obiektu nadzorem konserwatorskim
przy równoczesnym rozpoczęciu dyskusji
o kwestiach konserwatorskich już na początku planowanego przedsięwzięcia, czyli
jeszcze przed wystąpieniem zarządcy o zalecenia konserwatorskie lub przed uzyskaniem
wymaganych prawem zgód.
Warunkiem powodzenia tych założeń
jest poinformowanie BSKZ przez miejskiego zarządcę o zamiarze podjęcia inwestycji,
zgodnie z zapisami wspomnianego zarządzenia3. Odpowiednio wczesne informowanie
BSKZ umożliwia przygotowanie wytycznych
konserwatorskich przed przystąpieniem do
sporządzania dokumentacji projektowej,
a następnie czynny udział w każdym kolejnym etapie prac i w trakcie procedowania
wszelkich wymaganych prawem zgód, wreszcie nadzór konserwatorski podczas realizacji
robót.

2

W skład tego zasobu wchodzą lokale użytkowe i mieszkalne, którymi administrują jednostki budżetowe miasta
– zakłady gospodarowania nieruchomościami dla dzielnic
Śródmieście, Mokotów, Praga-Południe, Wola, Bielany, Targówek, Białołęka, Ochota, Wawer, Praga-Północ, Ursus, Żoliborz, Włochy, Rembertów, wydziały zarządzania nieruchomościami w dzielnicach Wilanów, Ursynów i Bemowo oraz
Wydział Zasobów Lokalowych Dzielnicy Wesoła.

3

Por. § 3 Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 754/2018
z 14 maja 2018 roku.
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Prace budowlane, remontowe i wszelkie
inne działania prowadzone w budynkach zabytkowych, zarówno wpisanych do rejestru
zabytków, jak i ujętych w gminnej ewidencji
zabytków, powinny być z konserwatorskiego punktu widzenia realizowane w sposób,
który pozwoli na zachowanie istotnych
zabytkowych wartości obiektu i na ich właściwe eksponowanie. Dobrze układająca
się współpraca i obopólne zaangażowanie
działających w ramach struktur miejskich
konserwatora i jednostek administrujących
nieruchomościami, będących najczęściej inwestorem, tworzy taką szansę.
Interesującym wyzwaniem tej współpracy
pozostają wytypowane do remontu wnętrza
lokali użytkowych oraz mieszkań zlokalizowane w obiektach wpisanych do rejestru
zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji
zabytków, którymi administrują zakłady
gospodarowania nieruchomościami (ZGN).
W zabytkowym zasobie m.st. Warszawy
znajdują się lokale pochodzące z połowy XIX wieku, z przełomu XIX i XX wieku,
a także dwudziestolecia międzywojennego
i czasów powojennych. W przeważającej
większości w ich wnętrzach zachowały się
oryginalne elementy wyposażenia. Szeroki
przedział czasowy, z jakiego pochodzą, powoduje, że zachowany wystrój lokali jest
różnorodny, charakterystyczny dla danej
epoki i panujących w niej mód. Niezwykłe
wrażenie wywołują zachowane materialne ślady codziennego życia, które ilustrują status materialny i społeczny dawnych
lokatorów.
Do najliczniej zachowanych elementów
należą m.in. stolarka okienna często z szybami wykonanymi jeszcze w tradycyjny sposób,
metodą szkła ciągnionego i stolarka drzwiowa z zachowanym ornamentalnym szkleniem, posadzki taflowe, ceramiczne posadzki
i okładziny ścian o niepowtarzalnych układach i kolorystyce, sztukaterie, dekoracje
malarskie ścian i sufitów, piece o ozdobnych
kaflach i żeliwnych lub kutych drzwiczkach,
żeliwne wanny, porcelanowe umywalki, zabudowa meblowa, w tym niegdysiejsze cuda
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techniki, jak lodownie – zimne szafki podokienne w kuchni.
We wszystkich tych elementach wyposażania uwagę zwraca stan techniczny oraz
niezwykła staranność wykonania, świadczące o wysokiej jakości dawnego rzemiosła. Choć część z nich przetrwała kataklizm
II wojny światowej, a inne powstały w trudnym, ale hołdującym jeszcze rzemieślniczym tradycjom okresie powojennym, to
są dziś narażone na zniszczenie i zakusy
modernizacji.
Problematycznym zagadnieniem w opiece nad obiektami zabytkowymi pozostaje
prawna ochrona wnętrz, a właściwie jej brak,
w wypadku obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków (większość obiektów będących własnością miasta).
Orzecznictwo Departamentu Ochrony
Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczące wspomnianych
obiektów wskazuje, że wnętrza tych budynków nie są objęte prawną ochroną4. Taka interpretacja zakresu ochrony sprzyja, niestety,
niszczeniu cennych wnętrz. Mając świadomość ich wartości, często nie mniejszej niż
znajdujących się w obiektach wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, wiemy, jak
ważny – szczególnie przy obecnej interpretacji prawnej zakresu ich ochrony – jest nadzór
nad remontowanymi wnętrzami, prowadzony wspólnie z ich administratorami. Warto
wspomnieć, że nadzór BSKZ w związku z zakresem kompetencji ogranicza się do wnętrz
administrowanych przez m.st. Warszawę.
Lokale użytkowe, którym poświęcony jest
niniejszy tekst, znajdują się w budynkach
współtworzących wpisany do rejestru zabytków układ urbanistyczny osiedla Praga II,
położony w dzielnicy Praga-Północ5, oraz
4

Postanowienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z: 5 maja 2011 roku, DOZ-OAiK -6700/73/11 [ML/12/11]; 18 lutego 2014 roku, DOZ-OAiK-6700/880/13 [KPA-2], 8 stycznia
2016 roku, DOZ-OAiK-660.1120.15 [KPA-1]; 11 marca 2016
roku, DOZ-OAiK-660.80.16 [KPA-1].

5

Układ urbanistyczny osiedla Praga II został wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-909, decyzja z dnia 25 maja
2010 roku.

1. Plac gen. Józefa

Hallera – lokale,
w których
prowadzono prace
remontowe
i konserwatorskie
(oprac. Iga Włodarczyk,
na podstawie
Cadmapper)

układ urbanistyczny i zespół budowlany osiedla Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa
(MDM) w dzielnicy Śródmieście6. Budynki
tworzące układy urbanistyczne osiedli nie
zostały indywidualnie wpisane do rejestru
zabytków, a tym samym ich wnętrza nie podlegają ochronie. Opisywane lokale użytkowe
łączy zatem nie tylko czas postania, ciekawy wystrój wnętrz pochodzących z lat 50.,
60. i 70. XX wieku, ale także problem braku
prawnej ochrony konserwatorskiej7.
6

Układ urbanistyczny oraz zespół budowlany osiedla Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa został wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-1377, decyzja z dnia 13 marca
2017 roku.

7

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków na prośbę
BSKZ w piśmie z 20 lipca 2017 roku dokonał wyjaśnienia
zakresu ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego
i zespołu budowlanego Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa. Powołując się na orzecznictwo Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, że wpis obszarowy nie jest tożsamy z indywidualnym wpisem do rejestru zabytków i powoduje inny zakres ochrony konserwatorskiej, wyjaśnił, że wnętrza budynków wpisanych do rejestru zabytków jako układ
urbanistyczny i zespół budowlany nie podlegają ochronie.
Interpretacja ta przekłada się tym samym na wnętrza wszyst-

Budynki przy placu
gen. Józefa Hallera

Plac gen. Józefa Hallera współtworzy układ
urbanistyczny osiedla Praga II, zrealizowany
w latach 1952–1956 na podstawie projektu
powstałego w pracowni architekta Jerzego
Gieysztora. Osiedle stanowi przykład architektury projektowanej i realizowanej
w czasie rozkwitu i schyłku obowiązującej
wówczas doktryny realizmu socjalistycznego.
Na początku 2018 roku, na wniosek
architektów występujących z upoważnienia
Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (ZGN Praga-Północ) – działającego
w imieniu m.st. Warszawy administratora nieruchomości na terenie Pragi-Północ – Biuro
Stołecznego Konserwatora Zabytków przygotowało opinię dotyczącą przedstawionej
koncepcji centrum lokalnego na placu gen.
Józefa Hallera pod kątem proponowanych
kich lokali zlokalizowanych w budynkach tworzących zabytkowe układy urbanistyczne i zespoły budowlane.
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Legenda

sztukateryjna faseta
polichromia
posadzka ceramiczna
lastrykowa okładzina
kolumn

2. Rzut lokalu nr 1a

przy placu gen. Józefa Hallera 8,
z zaznaczonymi elementami
wystroju, które poddano
konserwacji (oprac. Anna Jagiellak,
Dominika Szewczykiewicz,
na podstawie dokumentacji
projektowej z zasobów ZGN
Praga-Północ)

rozwiązań urbanistycznych, architektonicznych i krajobrazowych8.
W koncepcji pojawiła się wzmianka
o remontach miejskich lokali użytkowych
towarzyszących rewitalizacji placu. Już na
wstępnym etapie konsultacji BSKZ wskazało
konieczność zachowania oryginalnego wystroju i poddania go właściwym pracom konserwatorskim w lokalach, w których mogły
się zachować – charakterystyczne dla okresu
powstania osiedla – lastrykowe posadzki czy
detale sztukatorskie. BSKZ wspomniał także
o potrzebie bezwzględnego zachowania witryn i drzwi znajdujących się w lokalach nr
10a i 2a przy placu gen. Józefa Hallera 5 i 8.
We wrześniu 2018 roku BSKZ otrzymało
informację od ZGN Praga-Północ, że rozpoczęły się remonty kilku lokali użytkowych
przy placu. Był to moment, w którym założenia remontowe zostały już określone

8
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Opracowanie Centrum lokalne na placu gen. J. Hallera. Koncepcja
urbanistyczno-architektoniczna autorstwa Jaz Plus Architekci
z grudnia 2016 roku; pismo BSKZ z dnia 8 lutego 2018 roku.

bez udziału BSKZ, a ekipy remontowe przystąpiły do wstępnych prac (il. 1).
Plac gen. Józefa Hallera, jako istotny
element socrealistycznego osiedla mieszkaniowego Praga II, miał zapewniać dostęp do
wszelkich niezbędnych mieszkańcom usług
i zaspokajać ich codzienne potrzeby bytowe,
ale także dostarczać rozrywek i skupiać życie
kulturalne. Na parterach budynków zlokalizowano zatem różne punkty usługowe, takie
jak sklep spożywczy, apteka, poczta, zakład
fryzjerski, sklep odzieżowy i przemysłowy,
pracownie artystyczne, księgarnia, sklep
papierniczy czy kawiarnie i restauracje. Na
placu mieściło się również kino.
Jedno z ciekawszych wnętrz użytkowych,
zaprojektowanych w ramach programu usług
założenia mieści się w lokalu 1a przy placu
gen. Józefa Hallera 8 (il. 2). Przed remontem
znajdował się tutaj sklep monopolowy, wcześniej prawdopodobnie sklep mięsny, nie
udało się jednak ustalić, jaką funkcję lokal
pełnił pierwotnie. W przestrzeni odsłoniętej
po zdemontowaniu sufitu podwieszanego (zamontowanego najpewniej jeszcze

Lokal nr 1a przy placu
gen. Józefa Hallera 8:
3. polichromia oraz

faseta widoczne
po demontażu
podwieszanego sufitu
4. jedna z dwóch

kolumn w trakcie prac
konserwatorskich
5. Ceramiczna

posadzka w odkrywce
wykonanej we wtórnej
posadzce gresowej,
w lokalu nr 1a przy
placu gen. Józefa
Hallera 6.
W artykule
wykorzystano
fotografie autorki

w latach 90. XX wieku) ujawniła się sztukateryjna faseta obiegająca frontowe pomieszczenie lokalu. Pod fasetą na trzech ścianach
znajdowały się fragmenty gipsowych profili
oraz mieszcząca się w ich obrysie polichromia w formie fryzu (il. 3). Z kolei w lokalu 1a
przy placu gen. Józefa Hallera 6 – przez lata
siedzibie kultowych delikatesów, słynących
z dobrego zaopatrzenia – mała odkrywka
w posadzce z gresu pozwoliła dostrzec pod
spodem wielobarwną ceramiczną posadzkę
(il. 5).
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków poprosiło ZGN Praga-Północ o uwzględnienie w przebiegu dalszych prac nowych
okoliczności wynikających z dokonanych
odkryć. Konserwator wskazał konieczność
przeprowadzenia we wnętrzach badań konserwatorskich. Istniało prawdopodobieństwo, że odkryta dekoracja malarska może
mieć kontynuację na pozostałych fragmentach ścian, pokrytych wieloma warstwami
tynku i farb.
Badania wydawały się niezbędne do
określenia zakresu występowania malowideł, a także przygotowania programu prac
konserwatorskich i zaleceń co do sposobu eksponowania dekoracji we wnętrzu.
Ostatecznie BSKZ podjęło decyzję o przeprowadzeniu i sfinansowaniu badań stratygraficznych w obu lokalach. Odkrywki
wykonane w lokalu przy pl. Hallera 8 pozwoliły określić zasięg występowania polichromii, wskazując, że dekoracja nie ma
kontynuacji poniżej odkrytych fryzów, oraz
wskazać jej datowanie na lata 60. XX wieku.
Dzięki badaniom udało się także ustalić, że
dwie kolumny znajdujące się w pomieszczeniu, pokryte wtórnie warstwami tynku i farb,
zachowały oryginalną czerwoną okładzinę
lastrykową oraz bazy i kapitele malowane
w kolorze czarnym (il. 4). Kolejną niespodziankę przyniosły badania w lokalu przy
placu gen. Józefa Hallera 6, gdzie na zachodniej ścianie oraz na dwóch podciągach pod
warstwą tynku odkryte zostały mozaiki. Konserwator określił również pierwotny kolor
faset w obu lokalach. Warto podkreślić,

że w pomieszczeniach trwały już prace budowlano-remontowe zlecone przez ZGN
Praga-Północ. Badania należało więc przeprowadzić odpowiednio szybko i sprawnie.
Krótko po odkryciu mozaik, podczas kolejnych oględzin, BSKZ otrzymało informację,
że jeden z podciągów z mozaiką runął na
ziemię, sytuacja powtórzyła się kolejnego
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dnia. Wykonawca prac remontowych tłumaczył, że nastąpiło to w związku z demontażem podciągów, na których nie znajdowała
się mozaika.
Elementy dekoracji odkryte w trakcie
badań okazały się wartościowe pod względem zabytkowym. Stołeczny Konserwator
Zabytków, chcąc je ocalić i jednocześnie
wyeksponować we wnętrzach, podjął decyzję o ich konserwacji, w ramach środków
własnych.
Konserwatorzy realizujący prace w lokalu przy placu gen. Józefa Hallera 8
wzmocnili i oczyścili malowidła, przywracając im oryginalną kolorystykę. Na
zielonoszarym tle malowidła widoczne są
cienkie jasne, miękko pofalowane linie ze
swobodnie rozmieszczonymi na ich tle figurami geometrycznymi w kilku różnych
kolorach (il. 6). Pracom konserwatorskim
została poddana również lastrykowa okładzina kolumn, która po oczyszczeniu z grubej warstwy tynków wymagała uzupełnień

i scalenia kolorystycznego, a także dopełniająca wystrój posadzka lastrykowa, której
geometryczny wzór tworzą białe i czarne
kwadraty w dwóch rozmiarach. W lokalu
mieści się obecnie kawiarnia, a jej umiejętnie dobrany wystrój współgra z zachowanym
wnętrzem (il. 7). Logo kawiarni (Trzy Kruki)
powstało w wyniku inspiracji właścicieli
ściennym malowidłem.

Lokal nr 1a przy placu
gen. Józefa Hallera 8:
6. polichromia po

konserwacji w lokalu
7. wnętrze po pracach

remontowych
i konserwatorskich –
obecnie kawiarnia

Legenda

sztukateryjna faseta
mozaika
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posadzka lastrykowa
posadzka ceramiczna

8. Rzut lokalu nr 1a przy placu gen. Józefa

Hallera 6, z oznaczonymi elementami wystroju
(oprac. Anna Jagiellak, Dominika
Szewczykiewicz, na podstawie dokumentacji
projektowej z zasobów ZGN Praga-Północ)

Lokal nr 1a przy placu
gen. Józefa Hallera 6:
9. mozaika

w trakcie prac
konserwatorskich...
10. ...i po zakończeniu

prac

Prace konserwatorskie prowadzone na
zlecenie BSKZ objęły również wnętrze lokalu 1a przy placu gen. Józefa Hallera 6 (il. 8)
i wspomnianą wyżej mozaikę ścienną (il. 9).
Zasłoniętą przez lata grubą warstwą tynków
i farb dekorację tworzą układane swobodnie,
z dużym wyczuciem barwnym, utrzymane
w pastelowej kolorystyce tessery (il. 10).
Jest to odkrycie o tyle cenne, że mozaika ta
– przypisywana Bronisławie ArciszewskiejKucharskiej, datowana na 1968 rok – dotychczas uznana była za niezachowaną9.
Konserwatorzy przywrócili do pierwotnego
stanu również fasety w obu lokalach (prace te konserwator wykonał w ramach rozliczenia z inwestorem i wykonawcą prac
remontowych).
W toku prowadzonych prac w lokalu przy
placu gen. Józefa Hallera 6 usunięto wtórną
podłogę z gresu i odsłonięto dwa rodzaje posadzki – zachowaną w bardzo dobrym stanie
dwukolorową lastrykową i wielobarwną
ceramiczną ułożoną w geometryczny wzór,
mającą kilka większych ubytków oraz drobnych uszkodzeń. W 2019 roku BSKZ zleciło
prace polegające na zrekonstruowaniu jej
fragmentów i uzupełnieniu mniejszych
ubytków (il. 11–12). Lokal, podobnie jak wnętrze przy placu gen. Józefa Hallera 8, znalazł
najemcę (Wood Workshop – Warszawskie
Centrum Rzemiosła specjalizujące się w nauce stolarstwa tradycyjnego) doceniającego
jego zabytkowe i dekoracyjne walory (il. 13).
Część lokali użytkowych przy placu
gen. Józefa Hallera została pierwotnie przeznaczona na pracownie artystyczne. Jedną
z nich jest rzeźbiarska pracownia mieszcząca
się w budynku przy ulicy Jagiellońskiej 56,
współtworzącym układ urbanistyczny
osiedla Praga II. Na początku lat 60.
przejął ją po poprzedniku prof. Bohdan
Chmielewski i użytkował wraz z żoną prof.
Lidią Chmielewską do 2014 roku. Pracownia
została włączona w zasób warszawskich

9

Por. http://www.warszawskiemozaiki.pl, 19 czerwca 2013 roku
[dostęp: 4 sierpnia 2021 roku].

historycznych pracowni artystycznych jako
pracownia rzeźbiarska Chmielewskich10.
W jej przestrzeni artyści pozostawili
trwały ślad, wypełniając to wysokie dwukondygnacyjne wnętrze oryginalnym wystrojem.
Po wieloletnim użytkowaniu opuszczony
10 Zasób tworzą obecnie 33 pracownie artystyczne wskazane

przez Zespół do spraw Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych – organ opiniotwórczy i doradczy powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy w 2014 roku, tworzony
przez specjalistów wielu dyscyplin wywodzących się ze
środowisk artystycznych i naukowych. Zespół wskazuje
w zasobach miejskich lokali pełniących funkcje pracowni
artystycznych miejsca o szczególnej wartości historycznej – na podstawie zapisów Uchwały Rady m.st. Warszawy
nr LXVII/1857/2018 z 24 maja 2018 roku w sprawie zasad
wynajmowania z zasobu lokalowego m.st. Warszawy pracowni do prowadzenia działalności twórczej w dziedzinie
kultury i sztuki i warszawskich historycznych pracowni artystycznych oraz zmiany uchwały w sprawie zasad najmu
lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres
dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat, oraz wyrażenia
zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym podmiotem, oraz
uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy.
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lokal wymagał remontu, a elementy wystroju, tworzące niepowtarzalny klimat wnętrza
– specjalistycznej konserwacji (il. 14).
Dekoracje wykonywane przez użytkujących lokal artystów to okładzina w narzucie
gipsowym imitująca okładzinę kamienną
oraz reliefy gipsowe i rzeźby znajdujące się
na ścianie wokół schodów na antresolę oraz
na kolumnie pod i nad antresolą.
Na antresoli, na którą prowadzą lastrykowe schody biegnące wokół kolumny o lastrykowej okładzinie, znajduje się ścienny
relief polichromowany z elementami mozaiki o zoomorficznych kształtach, wykonany
w narzucie gipsowym.
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Na parterze pod antresolą zachowała się
mozaika z kolorowych szkiełek, elementów
ceramicznych i kamyków różnej wielkości
i barwy, a także mozaika-witraż na jednej ze
ścian działowych, wykonana z kolorowych
szkiełek wprawionych w gipsową masę, oraz
posadzka kamienna ułożona z kamieni o nieregularnych kształtach i płyt cementowych
barwionych w masie.
W drewnianą ramę okna artyści wprawili
witraż wykonany z kolorowych den od butelek, oprawionych w gipsowe ramki pomalowane na ciemnografitowy kolor.
Wszystkie te elementy wystroju zostały w toku remontu prowadzonego przez
miasto poddane profesjonalnej konserwacji, sfinansowanej przez Biuro Stołecznego
Konserwatora Zabytków. Prace te polegały
na oczyszczeniu z zabrudzeń, konsolidacji

Lokal nr 1a przy placu
gen. Józefa Hallera 6:
11. prace

konserwatorskie przy
ceramicznej posadzce
12. posadzka po

zakończeniu prac
13. wnętrze po

przeprowadzonym
remoncie

Pracownia artystyczna
przy ulicy
Jagiellońskiej 56:
14. przed remontem...
15. ...i po zakończeniu

prac

odspojonych fragmentów, uzupełnieniu
ubytków oraz zrekonstruowaniu brakujących elementów (il. 15).
W pracowni zostały również zabezpieczone pozostające w niej ruchomalia: prace
obojga artystów, m.in. 14 gipsowych reliefów,
czy gipsowy model rzeźby, poddane na zlecenie BSKZ pracom konserwatorsko-restauratorskim11. Wnętrze jest obecnie użytkowane
jako pracownia artystyczna i galeria sztuki.

wykonane z blachy ocynkowanej, osadzone na konstrukcji drewnianej. Witryny pochodzą z czasu budowy osiedla i stanowią
przykład powojennego rzemiosła (il. 16).
Ze względu na niewielką liczbę lokali użytkowych z tego okresu, w których przetrwały oryginalne okna i drzwi, oraz z uwagi na
sukcesywne zastępowanie ich nowymi, najczęściej aluminiowymi, warte były ocalenia.
Po otrzymaniu informacji od ZGN Praga-Północ o rozpoczęciu przygotowań do wymiany witryn i drzwi w większości miejskich

Witryny w budynkach
przy placu gen. Józefa Hallera

We wspomnianych wyżej wytycznych
dotyczących remontu zabudowy placu
Stołeczny Konserwator Zabytków zwrócił
uwagę na konieczność zachowania dekoracyjnie opracowanych witryn, mieszczących
drzwi prowadzące do wnętrz dwóch miejskich lokali – plac gen. Józefa Hallera 5 i 8.
Drzwi mają ozdobne profilowane okładziny
11

16. Lokal nr 10a przy

placu gen. Józefa
Hallera 5. Witryna
i osadzone w niej
drzwi przed
remontem

Profesor Lidia Chmielewska przekazała je m.st. Warszawie.
Czternaście gipsowych reliefów umieszczonych w drewnianych ramach, przedstawiających wariacje kompozycji
złożonej z walca, kuli i prostopadłościanu, o długości około 30–38 cm i szerokości 21–27 cm, pełniło funkcję pomocy
dydaktycznej dla niewidomych i powstały w ramach pracy
habilitacyjnej Lidii Chmielewskiej Kompozycje dydaktyczne dla
niewidomych. Historyczne konwencje interpretacji przestrzeni i bryły na płaszczyźnie płaskorzeźby.
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detalu w drzwiach lokalu przy placu gen.
Józefa Hallera 8. W dwóch nadświetlach
drzwi tego lokalu pozostawiona została także dawna reklama sklepu. Barwne kartony
mocowane do szyby od strony wewnętrznej,
z motywami stylizowanych kwiatów i napisem ADA – nazwą sklepu odzieżowego,
który w tym miejscu funkcjonuje kilkadziesiąt lat – pochodzą prawdopodobnie z lat 70.
XX wieku.
Warto wspomnieć, że wnętrza obu lokali również zachowały elementy dawnego
wystroju. W sklepie odzieżowym przy placu
gen. Józefa Hallera 8 ostały się ceramiczna
posadzka, sztukateryjne fasety i ramowa
dekoracja ścian, a także fragmenty żyrandoli. Wnętrze lokalu przy placu gen. Józefa
Hallera 5 najemca remontował samodzielnie,
po uprzednim podpisaniu porozumienia
remontowego z Zakładem Gospodarowania
Nieruchomościami dzielnicy Praga-Północ.
Stołeczny Konserwator Zabytków pozolokali znajdujących się przy placu, w tym stawał z najemcą w stałym kontakcie, pełwitryn ze wspomnianych lokali, Stołeczny niąc nadzór konserwatorski nad remontem.
Konserwator Zabytków zwrócił się z prośbą Znajduje się tam obecnie kawiarnia połączoo wyłączenie ich z planowanej inwestycji.
na z przestrzenią teatralną. Podczas remonJednocześnie BSKZ podjęło decyzję o zle- tu najemca, zainspirowany wystrojem, który
ceniu w ramach środków własnych całościo- udało się ocalić w lokalach przy placu gen.
wego remontu, przywracającego witrynom Józefa Hallera 6 i 8, postanowił odkuć wtórpierwotny wygląd. Zakład Gospodarowania ną podłogę z płytek gresowych, odsłaniając
Nieruchomościami dzielnicy Praga-Północ tym samym spory fragment zachowanej oryna prośbę Stołecznego Konserwatora Za- ginalnej posadzki ceramicznej. We wnętrzu
bytków wystąpił do MWKZ o uzyskanie zachowała się również interesująca dekorazgody na przeprowadzenie prac, która była cja ścienna wykonana w tynku.
konieczna w związku z wpisaniem układu
urbanistycznego osiedla Praga II do rejestru Bar mleczny przy ulicy
zabytków – zabytkowe witryny stanowią Marszałkowskiej 55/73
część elewacji budynku, który współtworzy Lokal, którym administruje w imieniu miasta
układ osiedla. Wykonawca prac podjął się Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
naprawy wymagających tego elementów w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
konstrukcji drewnianej i stalowej, a także (ZGN Śródmieście), usytuowany jest w buprofilowanych okładzin wykonanych z bla- dynku współtworzącym układ urbanistyczchy. Podczas oczyszczania witryn udało się ny i zespół budowlany Marszałkowskiej
określić ich oryginalną kolorystykę – ma- Dzielnicy Mieszkaniowej, zrealizowanej
lowane były pierwotnie w kolorze szarym w latach 1950–1957 (il. 18).
i ten kolor przywrócono (il. 17). Witryny
Bar mleczny funkcjonował w tym lokazostały na nowo oszklone, a troje drzwi zys- lu nieprzerwanie od 1952 roku. Sąsiadował
kało nowe uchwyty, wzorowane na ocalałym z powstałymi wówczas w budynku barami
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17. Lokal nr 10a przy

placu gen. Józefa
Hallera 5. Witryna
i osadzone w niej
drzwi po pracach
konserwatorskich

dalszego postępowania. We wnętrzu przetrwały w znacznej części elementy oryginalnego wystroju, zaprojektowane specjalnie dla
funkcji barowej na początku lat 50. XX wieku. Między częścią konsumpcyjną i zapleczem zachowały się na obu kondygnacjach
dzielące je ścianki z okienkami podawczymi.
Ściany głównego pomieszczenia parteru pokryto w latach 90. XX wieku panelami PCV
(il. 20). Wykonano wówczas również sufity
podwieszane w sąsiednim pomieszczeniu,
którego ściany obłożone są dekoracyjnie
opracowanymi kamiennymi okładzinami.
Charakterystycznym nieprzysłoniętym ele-

18. Ulica

Marszałkowska 55/73,
lokalizacja baru
mlecznego
(oprac. Iga Włodarczyk,
na podstawie
Cadmapper)

19. Rzut parteru baru

mlecznego przy ulicy
Marszałkowskiej 55/73,
z zaznaczonymi
elementami wystroju
(oprac. Anna
Jagiellak, Dominika
Szewczykiewicz,
na podstawie karty
ewidencyjnej baru
mlecznego przy ulicy
Marszałkowskiej 55/73
w Warszawie,
dr Aldona Tołysz,
2021 rok)

owocowym, mięsnym i rybnym. Ostatni długoletni najemca zrezygnował z prowadzenia
działalności w tym miejscu w 2020 roku.
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
dzielnicy Śródmieście wystąpił do BSKZ
o wytyczne konserwatorskie, niezbędne jako
załącznik do ogłoszenia o konkursie najmu
lokalu12. Bar od początku powstania zajmował parter oraz piętro i składał się na obu
kondygnacjach z ogólnodostępnej części
konsumpcyjnej od frontu i zaplecza (il. 19).
Oględziny lokalu, które BSKZ po otrzymaniu wniosku o wytyczne zorganizowało
wspólnie z ZGN Śródmieście, pozwoliły
wstępnie zorientować się w stanie zachowania wystroju i przygotować zalecenia do
12 Zgodnie z § 10 pkt 3 ust. 2c Zarządzenia Prezydenta m.st.

Warszawy nr 136/2020 z 5 lutego 2020 roku w sprawie zasad
najmu lokali użytkowych.

Legenda

sztukateryjna dekoracja stropów
ceramiczne okładziny ścian
mozaiki
kamienna okładzina ścienna
posadzka lastrykowa i ceramiczna

mentem dawnego wystroju sali barowej na
parterze pozostawały dwie animalistyczne
kompozycje Hanny Żuławskiej, zachowane
w dobrym stanie (il. 21–22). Autorka, specjalizująca się w dziedzinie malarstwa monumentalnego i ceramiki dekoracyjnej, jest
jedną z czołowych artystek, które wywarły
istotny wpływ na wygląd odbudowującej się
Warszawy. Do jej prac należą m.in. dekoracje
podcieni domów przy placu Konstytucji 5–6.
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Wnętrze baru
mlecznego przy ulicy
Marszałkowskiej 55/73:
20. ściany pokryte

panelami PCV
i wtórna posadzka
gresowa – stan przed
remontem
21, 22. mozaiki

autorstwa Hanny
Żuławskiej

Na piętrze, we frontowym trakcie, pełniącym pierwotnie również funkcję konsumpcyjną, wtórnie podzielonym ściankami
działowymi, ostały się metaloplastyczne kraty o delikatnym rysunku, maskujące wnęki
grzejnikowe, sztukateryjne fasety i kilka
sztuk stolarki drzwiowej. Na zapleczu zachowały się ceramiczne posadzki. Ścienna
okładzina ceramiczna zaplecza w kolorach
niebieskim i żółtym jest wtórna, pierwotne
płytki były białe13.
W przygotowanych dla ZGN Śródmieście
wytycznych BSKZ zauważyło, że oryginalny
układ przestrzenny w całym lokalu powinien
być zachowany, wskazane byłoby również
przywrócenie oryginalnych podziałów na piętrze. Stołeczny Konserwator Zabytków podkreślił jednocześnie konieczność usunięcia
wtórnych elementów, powstałych w okresie
ponad siedemdziesięcioletniej działalności,
13 Gastronomia w PRL, interia.pl, 27 stycznia 2014 roku [dostęp:

4 sierpnia 2021 roku].
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23. Bar mleczny przy

ulicy Marszałkowskiej
55/73 po usunięciu
ze ścian paneli PCV

w tym przede wszystkim okładzin z paneli PCV ze ścian w sali barowej na parterze,
podwieszanego sufitu w pomieszczeniu
z nią sąsiadującym oraz wtórnych posadzek.
Stołeczny Konserwator Zabytków wyraził
chęć czynnego włączenia się w prace badawcze i konserwatorskie.
Tymczasem MWKZ wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wpisania
do rejestru zabytków dwóch mozaik znajdujących się w lokalu, a ZGN Śródmieście
przystąpił do demontażu paneli PCV ze
ścian parteru. Szczęśliwie, kierując się wygodą, a może sentymentem, wykonawcy
remontu z lat 90. XX wieku nie skuli ceramicznej okładziny. Przeprowadzonemu
wówczas remontowi przyświecała zapewne
chęć zmodernizowania i unowocześnienia
wnętrza, trącącego klimatem Polski Ludowej.
Możliwe także, że decyzja spowodowana
była stanem zachowania ściennej okładziny, miejscowymi odspojeniami czy ubytkami. Pod usuniętymi panelami ukazała się
dekoracja wykonana z płytek ceramicznych
o wymiarach 15 na 15 cm (il. 23), taka sama
jak znajdująca się na balustradzie schodów
prowadzących z parteru na piętro, zamalowana obecnie farbą, ale z widocznym

wypukłym rysunkiem na poszczególnych
kaflach. Odsłonięty został także fragment
oryginalnej ażurowej balustrady prowadzącej na piętro (il. 24). Ceramiczne kafelki,
gładkie i wzorzyste, przedstawiające zwierzęta i motywy roślinne, pokrywają ściany
pomieszczenia na prawie całej wysokości.
Wykonania ponad 13 tysięcy wzorzystych
płytek ceramicznych (gładkie powstały najprawdopodobniej w Radomskich Zakładach
Ceramiki Technicznej14), które miały zdobić
nie tylko Złotą Kurkę, ale także inne bary
Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej,
w tym sąsiadujące bary kawowy, owocowy,
mięsny i rybny, podjęła się Spółdzielnia
Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego
„Kamionka” z Łysej Góry15. Na ścianach parteru baru mlecznego ułożono 439 tych wzorzystych płytek16 (il. 25–26).
Płytki, wykonane w niecałe dwa miesiące, zostały zaprojektowane przez Bolesława

14 Bożena Kostuch, Kolor i blask. Ceramika architektoniczna oraz

mozaiki w Krakowie i Małopolsce po 1945 roku, Kraków 2015, s. 30.
15 Eadem, Czarodziej z Łysej Góry. Opowieść o Bolesławie Książku,

Warszawa 2020, s. 106.
16 Informacja podana przez autorkę karty ewidencyjnej lokalu

– dr Aldonę Tołysz.
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Na archiwalnym zdjęciu ukazującym
salę konsumpcyjną na piętrze lokalu widoczna jest identyczna dekoracja ścienna
jak na parterze17. Dlatego BSKZ uznało, że
konieczne jest wykonanie badań konserwatorskich na ścianach piętra, przykrytych
obecnie tynkiem, w celu określenia zakresu
występowania i stanu zachowania okładziny.
Zlecone konserwatorowi zabytków odkrywki ujawniły jedynie ślady po skutych kafelkach – odciśnięte w tynku odwrocie płytki.
Ceramiczna okładzina została zapewne
usunięta w momencie podziału przestrzeni
na kilka mniejszych pomieszczeń służących
celom biurowym. Dzięki kolejnym odkrywkom wykonanym przez konserwatora udało
się ustalić kolor i materiał, z jakiego zostały wykonane pozostałe elementy wystroju.
Profilowana drewniana rama osłony grzejnikowej miała kolor zbliżony do mahoniowego. Ciekawostką jest oryginalny kolor płytek

Książka, artystę ceramika, technologa, kierownika artystycznego „Kamionki”. Spółdzielnia, założona w 1947 roku, zajmowała
się produkcją ceramiki artystycznej, dzbanów, mis, talerzy, płytek ceramicznych dekorowanych wzorami czerpiącymi inspiracje
ze sztuki ludowej. Później zasłynęła również
z produkcji wielkoformatowych ceramicznych płyt okładzinowych przeznaczonych
do dekoracji elewacji i ścian.
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ceramicznych, pomalowanych obecnie na
biało, a znajdujących się we wnękach grzejnikowych – płytki zostały pokryte czarną
glazurą. Dekoracyjne kraty maskujące wnęki
również były malowane w tym samym kolorze. Odkrywka wykonana na profilowanej
sztukateryjnej fasecie na piętrze ukazała
17 Fot. Jan Mierzanowski, 1952 rok (zdjęcie reprodukowane w:

„Architektura” 1953, nr 1).

Bar mleczny przy ulicy
Marszałkowskiej 55/73:
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ugrowy kolor tego elementu. Ścienne narożniki na parterze oraz ościeża okien zostały
podkreślone profilowanymi listwami, które
sprawiały wrażenie gipsowych. Konserwator
ustalił, że listwę stanowi w połowie kształtka
gipsowa, w połowie ceramiczna w jasnożółtym kolorze. Te sondażowe badania warto
będzie poszerzyć na etapie przygotowywania projektu remontu i w czasie prowadzenia
prac o sztukateryjne dekoracje sufitów i fasety na parterze oraz stolarkę drzwiową.
Odsłonięty niewielki element wtórnej
posadzki z gresu na parterze ujawnił intrygująco wyglądającą oryginalną posadzkę –
ciekawe połączenie lastryka i kwadratowych
wstawek z kolorowych drobnych płytek,
tzw. irysków (il. 27). I tym razem na prośbę
Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków
zarządca – ZGN Śródmieście – zlecił usunięcie wtórnej posadzki gresowej. Pozwoliło
to ustalić zarówno sposób zakomponowania posadzki na parterze, jak i stan jej
zachowania.
Jednocześnie Stołeczny Konserwator
Zabytków zlecił wykonanie karty ewidencyjnej całego wnętrza, a więc pełnej dokumentacji lokalu, zawierającej jego szczegółowy
opis, rzuty wraz ze wskazaniem lokalizacji
poszczególnych elementów wystroju i zdjęcia. Karta będzie stanowiła istotny dokument dla Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, pomocny przy
ustalaniu ostatecznego zakresu wpisu wystroju wnętrza do rejestru zabytków.
Niniejszy tekst powstawał w lipcu 2021
roku, kiedy BSKZ czekało na opracowanie
karty ewidencyjnej. Na tym etapie nie był
jeszcze znany zakres odkryć po demontażu
wtórnych warstw posadzkowych na piętrze
lokalu, a także kierunek, w jakim zostanie
poprowadzone postępowanie o wpis historycznego wystroju do rejestru zabytków.
Decyzja MWKZ określi zakres ochrony
lokalu i będzie warunkowała możliwe do
przeprowadzenia prace remontowe. Istotne
jest, aby historyczny wystrój został poddany
niezbędnym naprawom i mógł cieszyć oko
zachowanym i na powrót eksponowanym

detalem. Stołeczny Konserwator Zabytków
opracuje w tym zakresie szczegółowe wytyczne dla ZGN Śródmieście i najemcy.
Remont przeprowadzi najprawdopodobniej najemca po podpisaniu porozumienia
remontowego z ZGN Śródmieście, a prace
prowadzone będą pod nadzorem Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. Konieczne
może się okazać wzmocnienie ceramicznej
ściennej okładziny, podklejenie płytek oraz
ich uzupełnienie. Ze względu na zakres występowania tej dekoracji może być to jedno
z poważniejszych wyzwań stojących przed
konserwatorem prowadzącym prace remontowe. Istotne jest, aby przyszły najemca pozostawał świadomy specyfiki lokalu i potrafił
docenić wartość zachowanych elementów
wyposażenia i dekoracji wnętrz oraz wpisał
się ze swoją działalnością w jego charakter.
Wszystkie dotychczasowe działania podejmowane w ścisłej współpracy z ZGN
Śródmieście służą określeniu stanu zachowania pierwotnego wystroju oraz zakresu
prac możliwych i koniecznych do zrealizowania. Stanowią również przykład współpracy
między BSKZ a zarządcą obiektu w ramach
nadzoru konserwatorskiego i inwestorskiego.
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Z konserwatorskiego punktu widzenia ścisła
współpraca działających w imieniu miasta
jednostek administrujących historycznymi wnętrzami z BSKZ przynosi pozytywne
rezultaty. Pozwala określić właściwe ramy
postępowania i wskazać elementy, których
renowacja daje szansę na przetrwanie zabytkowym, często unikatowym przestrzeniom.
Dla właściwego przebiegu tej współpracy niezbędne jest przekazanie informacji o pracach
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planowanych w lokalach znajdujących się
w rejestrze zabytków oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków w momencie wytypowania ich do przeprowadzenia remontu.
Jak wskazują zaprezentowane powyżej
przykłady, w historycznych przestrzeniach,
w których z pozoru niewiele się zachowało,
czekają na odkrycie unikalne przykłady rzemiosła i sztuki użytkowej.

Marcin Dawidowicz
Wydział Rejestru i Dokumentacji Zabytków
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Remonty wnętrz w zabytkach z perspektywy
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków

W

ażnym elementem każdego zabytku architektury i budownictwa jest wygląd
i wyposażenie jego wnętrz. Poziom wystroju i wykończenia poszczególnych obiektów
może się znacznie różnić w zależności od
datowania, funkcji czy standardu, ale każdorazowo jest to czynnik wpływający na ostateczny wyraz estetyczny zabytku. Sposób
ukształtowania wnętrz i poziom zachowania historycznych elementów wykończeniowych decydują ponadto o autentyzmie
obiektu i nadają mu tzw. wartość dawności,
zgodnie z klasyczną teorią ochrony zabytków1. O ile pewne elementy struktury
budowlanej obiektu ulegają z czasem zniszczeniu i w skrajnych sytuacjach podlegają
wymianie (np. zdestruowane partie murów,
pozbawione właściwości konstrukcyjnych
elementy nośne, zniszczone pokrycie dachowe, odspojone tynki), o tyle w wypadku
elementów decydujących o wyrazie estetycznym wnętrz, podobnie jak w konserwacji
i restauracji dzieł sztuki, dąży się do maksymalnego zachowania substancji zabytkowej, a jej naprawy zaleca się przeprowadzać
z wykorzystaniem pierwotnych materiałów
1

Alois Riegl ponad wiek temu pisał o kulcie dawności w przełomowym dziele Der Moderne Denkmalkultus (Wien 1903). Por.
także: Wartościowanie zabytków architektury, red. Bogusław
Szmygin, Warszawa 2013.

i technik wykończeniowych. Jednocześnie
presja na podnoszenie standardu wykończenia oraz stała tendencja do przystosowywania pomieszczeń do zmieniających
się potrzeb użytkowników stwarzają zagrożenie dla wartości zabytkowych dawnych
wnętrz. Z uwagi na powyższe konieczne jest
nieustanne podnoszenie poziomu wiedzy
właścicieli i użytkowników obiektów zabytkowych, w zakresie zarówno roli pierwotnego wystroju, jak i metod jego konserwacji czy
restauracji.

Uwarunkowania prawne

Możliwość nadzoru nad pracami dokonywanymi we wnętrzach obiektów zabytkowych
wynika wprost z zakresu prawnej ochrony konserwatorskiej, jaką objęty jest dany
obiekt. Wśród ustawowych form ochrony
zabytków, które bezpośrednio warunkują
wpływ na działania podejmowane w zakresie zabytkowych wnętrz, najczęściej będziemy mieli do czynienia z wpisem do rejestru
zabytków2. W obrębie jego zróżnicowanych
2

Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami obok wpisu do rejestru
zabytków formami ochrony zabytków są: wpis na Listę
Skarbów Dziedzictwa, uznanie za pomnik historii, utworzenie parku kulturowego, ustalenia ochrony w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji
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wariantów możliwość stosowania narzędzi
bezpośredniego nadzoru konserwatorskiego daje zaś głównie tzw. indywidualny wpis
do rejestru zabytków. Interpretując zapisy
Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, wpisy do rejestru zabytków dzieli się na indywidualne i obszarowe. Jedynie
wpis indywidualny umożliwia pełną ochronę obiektu w całokształcie jego struktury
budowlanej, również w zakresie wnętrza,
a w szczególnych sytuacjach – również elementów wyposażenia. Z kolei wpisy o charakterze obszarowym warunkują jedynie
ochronę układów przestrzennych, relacji
i powiązań widokowych obiektów oraz ich
wygląd zewnętrzny3. Tym samym należy jednoznacznie wskazać, że obiekt znajdujący
się na terenie historycznego układu urbanistycznego bądź ruralistycznego lub będący
elementem historycznego zespołu budowlanego, nawet jednoznacznie wskazany
adresowo w sentencji i treści decyzji wpisu
do rejestru, nie podlega ochronie w zakresie architektury wnętrz i wyposażenia.
Przekładając powyższe na aspekty praktyczne, należy jednoznaczne wskazać, że pozwolenie konserwatorskie w formie decyzji
administracyjnej w zakresie prac we wnętrzu
budynku konieczne jest jedynie w wypadku obiektów indywidualnie wpisanych do
rejestru zabytków. Konsekwencją tego jest
również konieczność prowadzenia nadzoru
konserwatorskiego w standardach określonych w aktach wykonawczych4. W razie

o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
w zakresie lotniska użytku publicznego
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3

Więcej na ten temat: Katarzyna Zalasińska, Ustawa o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Warszawa 2020,
s. 33–35.

4

Kwestie te reguluje Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę
Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.

wątpliwości, jaki zakres ochrony ma dany
obiekt, należy wystąpić do organu konserwatorskiego z prośbą o wyjaśnienie zawartej
w decyzji wpisu do rejestru formuły.
Niezależnie od prawnych form ochrony
zabytków znaczna liczba obiektów zabytkowych figuruje często jedynie w krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. Od
2010 roku zewidencjonowanie zabytku przez
założenie dla niego stosownej karty i włączenie jej do gminnej ewidencji zabytków
wiąże się z konsekwencjami na gruncie m.in.
prawa budowlanego5. Ta niewymieniona
bezpośrednio w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami forma ochrony
konserwatorskiej nie daje jednak kompetencji organom konserwatorskim do wydawania
uzgodnień w zakresie prac prowadzonych
we wnętrzach obiektów, zwłaszcza tych, które ze względu na swoją niewielką skalę nie
wymagają pozwoleń budowlanych. Tym samym jedynym instrumentem warunkującym
ich prawidłową eksploatację i prowadzenie
prac remontowych z zachowaniem zabytkowych elementów wystroju i wyposażenia
wnętrz jest dobra wola i świadomość właścicieli zabytków.
Dodatkowo właściciel lub posiadacz zabytku może wystąpić o wydanie tzw. zaleceń
konserwatorskich, określających sposób
korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia
i wykonania prac konserwatorskich, a także
zakres dopuszczalnych zmian, które mogą
być wprowadzone w tym zabytku, niezależenie od tego, czy dany obiekt objęty jest
jakąkolwiek prawną formą ochrony6. Organ
konserwatorski może zatem wydać zalecenia

5

Zgodnie z art. 39 Prawa budowlanego w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru
zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego
wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej
w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

6

Więcej na ten temat: Paweł Filipowicz, Rola zaleceń konserwatorskich w procesie inwestycyjnym realizowanym w obiekcie zabytkowym w świetle oczekiwań projektanta i inwestora, „Kurier Konserwatorski” 2010, nr 6, s. 5–10; Katarzyna Zalasińska, Ustawa
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami…, s. 98.

dotyczące remontu wnętrza zarówno w wypadku obiektów objętych indywidualną
formą ochrony, obszarową, ewidencyjną,
jak i w wypadku obiektów wykazujących
cechy zabytkowe, które nie zostały jeszcze
potwierdzone czynnością ani aktem administracyjnym. Warto korzystać z tego typu
instrumentu, nawet kierując się przeczuciem,
że pewne elementy wystroju i wyposażenia
wnętrza mogą mieć charakter zabytkowy,
gdyż zniszczenie elementów dawnej struktury budowlanej obiektu może pociągnąć za
sobą uruchomienie procedur kontrolnych
bądź rozszerzenie zakresu prawnej ochrony konserwatorskiej obiektu, skutkujących
koniecznością uzyskania dodatkowych pozwoleń konserwatorskich i przedłużeniem
procesu remontowo-inwestycyjnego7.

Wnętrze zabytku
jako przedmiot troski
konserwatorskiej

Na wstępie należy wskazać, że wnętrza
obiektów zabytkowych podlegają wartościowaniu konserwatorskiemu – ocenie wartości
pod względem autentyzmu oraz wartości
historycznych, artystycznych i naukowych8.
Tym samym, mimo że dany obiekt może
podlegać prawnej ochronie konserwatorskiej w całokształcie swojej struktury budowlanej, możliwy będzie różny zakres
ingerencji remontowych i budowlanych
w obrębie odmiennych partii nieruchomości. Podstawowym elementem architektury
wnętrz każdego budynku jest jego układ
przestrzenny i funkcjonalny, obejmujący
7

Na przykład wpis o charakterze obszarowym nie uniemożliwia dodatkowego wpisu o charakterze indywidualnym, a co
za tym idzie – rozszerzenia ochrony konserwatorskiej również na wnętrza. Z kolei w wypadku ruchomych elementów
wyposażenia wnętrza, takich jak malowidła ścienne, meble,
dawne urządzenia techniczne, wojewódzki konserwator zabytków może wydać z urzędu decyzję o wpisie zabytku ruchomego do rejestru w sytuacji uzasadnionej obawy zniszczenia, uszkodzenia lub nielegalnego wywiezienia zabytku
za granicę albo wywiezienia za granicę zabytku o wyjątkowej wartości historycznej, artystycznej lub naukowej (art. 10
ust. 2 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

8

Maria Brykowska, Nośniki wartości w architekturze zabytkowej,
w: Wartościowanie zabytków architektury…, s. 51–60.

podział na części o charakterze reprezentacyjnym i użytkowym, zaprojektowane indywidualnie bądź modułowo, wyposażone
w elementy o charakterze artystycznym lub
jedynie utylitarnym. W związku z tym dążenie do maksymalnego zachowania dawnej
substancji wykończeniowej i budowlanej będzie dotyczyć części o znacznych walorach
artystycznych i o indywidualnym wyrazie
estetycznym, a specyfika ich ochrony będzie
zależeć od wieku, funkcji i standardu danego
obiektu. Warto w tym miejscu wskazać, że
niezależnie od powyższego istotnym czynnikiem oceny jest również zachowanie integralności wnętrza oraz wynikających z niej
wartości poznawczych.
Ograniczając dalszą część wywodu jedynie do obiektów objętych indywidualnym
zakresem ochrony konserwatorskiej, należy
dokonać kolejnego rozróżnienia, dzieląc
obiekty zabytkowe na budynki o szczególnych walorach artystycznych (świątynie,
rezydencje – dwory, pałace), obiekty użyteczności publicznej (teatry, muzea, dworce),
reprezentacyjne obiekty administracyjne,
budynki o charakterze bardziej utylitarnym
(domy mieszkalne, kamienice czynszowe, lokale usługowe i handlowe), zabytki
techniki (fabryki, zakłady usługowe, hale
produkcyjne). W wypadku tych pierwszych
problematyka ochrony zabytkowych wnętrz
ma charakter indywidualny i całościowy, wymaga bowiem każdorazowo rozpoznania naukowego, szczegółowej inwentaryzacji oraz
prac o charakterze konserwatorsko-restauratorskim, a problematyka tego typu zagadnień przekracza możliwości zreferowania
w niniejszym opracowaniu. W wypadku drugiej grupy możliwe jest wskazanie bardziej
ogólnych wytycznych i zakresu zagadnień,
na które należy szczególnie zwracać uwagę
z perspektywy właściciela (administratora)
bądź posiadacza zabytku.
Jak wskazano powyżej, pozwolenie konserwatorskie na remont wnętrza obowiązuje
tylko w wypadku obiektów indywidualnie
wpisanych do rejestru zabytków, a wynika z wykładni art. 36 Ustawy o ochronie
87

Marcin Dawidowicz

zabytków i opiece nad zabytkami9. Remont
wnętrz może być elementem szeroko zakrojonego programu prac remontowo-konserwatorskich obejmującego całą nieruchomość,
wiąże się to wówczas z koniecznością przygotowania stosownej dokumentacji, m.in.
projektu budowlanego bądź programu prac
konserwatorskich, albo może dotyczyć działań o mniejszej skali, obejmujących jedynie
części budynku lub nawet pojedyncze elementy wyposażenia (np. remont wykończenia ścian czy podłóg, konserwacja stolarki
okiennej, wymiana instalacji). W tym wypadku zwykle wymagany jest jedynie program
prac umożliwiający jednoznaczną ocenę planowanych zamierzeń na chronione wartości
zabytkowe obiektu. Wyjątkiem od tej zasady
są prace konserwatorskie prowadzone przy
9
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Szczegółowej analizy zakresu wydawanych pozwoleń
w odniesieniu do charakteru wpisu do rejestru dokonuje
Katarzyna Zalasińska (Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami…, s. 125–129).

elementach o znacznej wartości zabytkowej,
takich jak dekoracje rzeźbiarskie, polichromie ścienne czy bogato zdobione elementy snycerskie. W takiej sytuacji również
konieczne jest sporządzenie szczegółowego
programu prac konserwatorskich i wyznaczenie odpowiedniego nadzoru konserwatorskiego. Ponieważ w rejestrze zabytków
figuruje znaczna liczba obiektów mieszkalnych, w tym wielorodzinnych, wnioski
o wydanie pozwoleń na prace obejmujące
remonty wnętrz, wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej, ich adaptację do nowych potrzeb czy zmianę funkcji stanowią istotną
część aktywności wojewódzkich urzędów
ochrony zabytków. Jednocześnie tylko niewielka część obiektów wpisanych do rejestru
zabytków ma szczegółową dokumentację fotograficzną i inwentaryzacyjną, w większości
wypadków konieczna jest zatem wizja lokalna oraz bezpośrednia ocena stanu zachowania substancji zabytkowej.

1. Hol wejściowy

z dekoracją
sztukatorską,
ulica Bracka 18

2. Klatka schodowa

z drewnianymi
balustradami, ulica
Wileńska 9.
W artykule
wykorzystano
fotografie autora

3. Klatka schodowa

z marmurowym
wykończeniem
schodów oraz
ceramiczną okładziną
spocznika, aleja
Solidarności 145

Ochrona konserwatorska
wnętrz mieszkalnych

Największą grupę wśród nieruchomości
wpisanych do rejestru zabytków – ponad
30% całego zasobu na terenie kraju – stanowią obiekty o charakterze mieszkalnym10.
Podobnie jest na obszarze województwa
mazowieckiego, z czego większość tego typu
obiektów znajduje się na terenie Warszawy
z uwagi na jej wielkomiejski i stołeczny charakter. W praktyce konserwatorskiej najwięcej pozwoleń dotyczy remontów kamienic
mieszkalnych, rzadziej obiektów o mniejszej skali, takich jak domy jednorodzinne,
wille, pensjonaty, dawne dwory i obiekty
towarzyszące.
Klatki schodowe

Sercem każdej kamienicy jest główna klatka
schodowa, prowadząca do reprezentacyjnych
frontowych mieszkań. To w jej przestrzeni
koncentrują się elementy zdobnicze decydujące o tożsamości danej kamienicy i wymaga
ona szczególnej troski konserwatorskiej (il. 1).
10 Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w Polsce. Za-

bytki wpisane do rejestru zabytków (księgi rejestru A i C), red. Małgorzata Rozbicka, Warszawa 2017, s. 97.

Komunikację pionową zapewniają najczęściej schody dwubiegowe powrotne ze spocznikiem, ale nie brak także konstrukcji
wielobiegowych zakomponowanych wokół
wewnętrznej studni, tzw. duszy, czy szybu
windowego (jedna z najciekawszych tego
typu realizacji na terenie Warszawy znajduje
się np. w kamienicy przy ulicy ks. Ignacego
Kłopotowskiego 38). Również repertuar
rozwiązań konstrukcyjnych jest bardzo szeroki – od schodów w całości drewnianych
(np. ulica Wileńska 9; il. 2) przez konstrukcje
mieszane po murowane i w całości stalowe
bądź żeliwne. Analogicznie przedstawia się
kwestia wykończenia stopni i spoczników,
które wykonywano z desek drewnianych
(z parkietami na spocznikach; il. 4), z różnych gatunków kamienia (w najbardziej
reprezentacyjnej wersji – z marmuru; il. 3),
odlewów betonowych, lastryka oraz płytek
kamiennych i ceramicznych. Balustrady
mają najczęściej formę toczonych balasków
i tralek, ciągłych i segmentowych odlewów
żeliwnych, konstrukcji stalowych kutych, nitowanych bądź spawanych, zaopatrzonych
w pochwyty drewniane, stalowe, mosiężne
(il. 4–6). Zdarzają się także reprezentacyjne
hole wyposażone w balustrady kamienne
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Znacznym problemem w przestrzeni
klatek schodowych jest konieczność
wprowadzania współczesnych instalacji
technicznych (wodnych, elektrycznych, kanalizacyjnych, gazowych). Praktyka pokazuje,
że podczas tego typu prac dochodzi często
do bolesnego oszpecenia cennych wnętrz
przez montaż skrzynek gazowych, niejednokrotnie w charakterystycznym żółtym
kolorze, liczników elektrycznych i wodnych,
plątaniny instalacji kablowych. We wnętrzach pozbawionych dekoracji malarskich
i sztukatorskich zaleca się prowadzenie instalacji przez wykute w murze bruzdy, zatynkowane i wykończone po zakończeniu prac

bądź odlewy betonowe z masywnymi pochwytami, a nawet murowane balustrady
pokrywane okładzinami kamiennymi (il. 5).
W praktyce konserwatorskiej bezwzględnie dąży się do zachowania wszelkich tego
typu elementów, z możliwością wymiany
uszkodzonych elementów konstrukcyjnych
lub zupełnie destruowanych okładzin uniemożliwiających użytkowanie. Zaleca się
jednak flekowanie ubytków odlewów i kamienia czy uzupełnianie zniszczonych partii
posadzek i podłóg materiałami zbliżonymi
do oryginalnych, a w wypadku elementów
o indywidualnym wyrazie estetycznym
(balustrady i sztukaterie) – ich konserwację
i uzupełnienia zgodnie z istniejącą formą.
W historycznych klatkach schodowych należy unikać malowania farbami olejnymi
lamperii na oryginalnych tynkach i okładzinach, wprowadzania współczesnych tynków
mozaikowych, pokrywania ścian płytkami
ceramicznymi i gresowymi, malowania elementów o naturalnym wykończeniu, takich
jak drewno, kamień, mosiądz. Warto również
zwracać uwagę na elementy uzupełniające,
np. dekorowane policzki schodów, na których często umieszczane są ornamenty.
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Zabytkowe klatki
schodowe:
4. drewniana w willi

mieszkalnej, ulica
Belwederska 44a
5. z kamiennymi

okładzinami, ulica
Szpitalna 4
6. ulica ks. Jerzego

Popiełuszki 16

Zabytkowe balustrady
klatek schodowych:
7. żeliwna, ulica

Hoża 61

zgodnie ze stanem istniejącym. Możliwe
jest ukrycie instalacji gazowych w bruzdach
wentylowanych. We wszystkich wypadkach
zaś zaleca się wykorzystywanie istniejących
szachtów, przestrzeni dawnej zabudowy
wnękowej czy nieużytkowanych szybów
bądź umieszczanie części urządzeń w lokalach mieszkalnych wyposażonych w odpowiednie szafy wnękowe. Niedopuszczalne
jest skuwanie historycznego wystroju sztukatorskiego i malarskiego bądź prowadzenie
instalacji w przypadkowych miejscach, podyktowanych jedynie względami praktycznymi. Do praktyk nagannych należy wykuwanie
otworów w podłogach wykończonych posadzkami ceramicznymi, lastrykowymi bądź
zaopatrzonymi w przyścienne bordiury.
Zaleca się również świadomą koordynację
prac remontowych i wiązanie we wspólne
piony w miarę możliwości technicznych różnych instalacji. Warto również wskazać, że
obiekty zabytkowe podlegają odstępstwom
od wielu nakazów technicznych i przeciwpożarowych11, a wszelkie prace projektowe

8. stalowa, ulica

Chmielna 126
9. stalowa

z elementami
mosiężnymi, ulica
Antoniego Józefa
Madalińskiego 71

11

Kwestię tę reguluje art. 9 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku –
Prawo budowlane, zwłaszcza ust. 3 pkt 4, stanowiący, że
w wypadku obiektów budowlanych wpisanych do rejestru
zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków oraz innych
obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską należy przedłożyć pozytywną

należy prowadzić w sposób zindywidualizowany i na podstawie gruntownego rozpoznania wartości zabytkowych obiektu.
W obrębie jednego budynku historyczny
wystrój klatek schodowych był zróżnicowany
w zależności od standardu mieszkań i części
budynku. Należy traktować tego typu zjawisko jako kolejny dokument dawnego stylu
życia i ogólnej koncepcji historycznej kamienicy czynszowej oraz dążyć do zachowania
również skromniejszych elementów wykończenia, w tym konstrukcji drewnianych, dawnych przepierzeń i zabudowy wnęk, podłóg
deskowych, oraz unikać unifikacji i podnoszenia standardu wykończenia niezgodnego ze stanem historycznym. Jednocześnie
w wypadku konstrukcji drewnianych należy
dążyć w miarę możliwości technicznych do
remontowania ich zgodnie z pierwotnymi
rozwiązaniami materiałowymi i konstrukcyjnymi. W przestrzeni klatek schodowych
należy również bezwzględnie unikać wprowadzania dodatkowych podziałów w postaci
stalowych krat, współczesnych szaf wnękowych czy nadmiernej liczby gablot i tablic
informacyjnych.

opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie
wnioskowanego odstępstwa.
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starannością, a możliwość przeprowadzenia
prac adaptacyjnych we wnętrzach uzależniać od konieczności zachowania pierwotnego wystroju i elementów wyposażenia.
Ogólną zasadą przy wprowadzaniu nowych
elementów aranżacyjnych powinna być minimalizacja ingerencji w oryginalną substancję budowlaną (unikanie skuwania tynków,
ścian, wykuwania nowych otworów) oraz ich
odwracalność, czyli możliwość demontażu
bez niszczenia dawnej struktury budowlanej.
Ważnym elementem wykończenia wnętrza jest podłoga, często traktowana ze
szczególną starannością w salonach, gabinetach i pomieszczeniach reprezentacyjnych. Dawne podłogi deskowe układane na
legarach i parkiety taflowe odbiegają często
od współczesnych oczekiwań estetycznych
i praktycznych ze względu na odkształcenia,
szpary między elementami bądź charakterystyczne skrzypienie. Ich wymiana powinna
być jednak dopuszczana jedynie w sytuacji
skrajnego zniszczenia, możliwe są zaś prace naprawcze, obejmujące wymianę zniszLokale mieszkalne
czonych legarów bądź pojedynczych desek,
Najbardziej zindywidualizowaną częścią przekładanie starych desek z korektą ich
dawnych kamienic są wnętrza mieszkalne. położenia i użyciem odpowiednich podkłaRównież one wykazują znaczne zróżnico- dów niwelujących skrzypienie i odkształcewanie wartości z punktu widzenia czasu nia, warstw wygłuszających i ocieplających.
powstania, standardu budynku, a nawet jego Zniszczone powierzchnie wykończeniowe
części. W pierwszej kolejności konieczne starych podłóg można również cyklinojest zatem indywidualne podejście i każdo- wać i malować oraz konserwować na nowo
razowo dokonanie oceny stanu zachowania
pierwotnej tkanki wykończeniowej.
Do najcenniejszych elementów podlegających ochronie konserwatorskiej we
wnętrzach mieszkalnych należą przede
wszystkim wystrój sztukatorski i malarski,
podłogi wykończone parkietami i płytkami
ceramicznymi, elementy oryginalnej stolarki okiennej i drzwiowej, portale drzwiowe, elementy indywidualnego wystroju:
kolumny, gzymsy, nisze, lustra w obudowie architektonicznej, kominki czy piece
kaflowe, czasem pochodzące z okresu powstania budynku zabudowy wnękowe czy
systemy oświetleniowe (il. 15–17). Tego typu
elementy należy traktować ze szczególną
92

10. Wystrój sztukatorski

głównej klatki
schodowej,
ulica Hoża 61
11. Okładzina

ceramiczna podłogi
holu wejściowego,
ulica Targowa 41

12. Bogato dekorowany

przejazd bramny, ulica
Marszałkowska 66

(zwłaszcza z wykorzystaniem powracających
do łask tradycyjnych technik, takich jak
woskowanie czy olejowanie), a ubytki uzupełniać elementami z drewna zbliżonego
gatunku bądź szpachlować. W wypadku
uzasadnionej konieczności zmiany aranżacji
lub standardu wykończenia wnętrza zaleca
się położenie nowej podłogi z zachowaniem starszych warstw, np. przez ułożenie
tzw. podłogi pływającej, niezwiązanej trwale z podłożem, albo na podkładzie z płyt
drewnianych. W takiej sytuacji w przyszłości
możliwe będzie usunięcie wtórnych warstw
wykończeniowych i przywrócenie pierwotnego wyglądu wnętrza.
W wypadku posadzek ceramicznych
(z płytek przyklejanych na zaprawie) częstym
błędem jest wymiana całej powierzchni podłogi z uwagi na miejscowe przetarcia bądź
ubytki wykończenia. Jeśli zachodzi potrzeba
ujednolicenia estetycznego całej posadzki,

warto usunąć jedynie najbardziej zniszczone
fragmenty, najlepiej w obrysie istniejących
płytek, oraz uzupełnić je elementami zharmonizowanymi estetycznie. Producenci
płytek ceramicznych oferują w ostatnim
czasie coraz szerszą paletę produktów stylizowanych na dawne, a często nawet produkowanych według dawnych wzorników. Tego
typu produkty pozwalają na przeprowadzenie napraw i uzupełnień z użyciem wzorów
zbliżonych do historycznych. W dwudziestoleciu międzywojennym rozpowszechniły się
drobne podłogowe mozaiki ceramiczne oraz
płytki w kształcie tzw. gorsecików. W obiektach zabytkowych dochodzi bardzo często
do wymiany tego typu posadzek z uwagi
na ich matowe wykończenie, utrudniające
zachowanie czystości, oraz naturalne starzenie. Stanowią one jednak cenny dokument
zmieniających się gustów estetycznych
i stylistyki modernistycznej, tym samym
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13. Dawne szyldy

adresowe, ulica
Bracka 18
14. Tabliczki

numeryczne, ulica
Lwowska 10

z konserwatorskiego punktu widzenia niedopuszczalne jest ich usuwanie bądź uzupełnianie elementami o dużej powierzchni.
Również w tym wypadku dostępna jest coraz
szersza oferta handlowa wzorów i kolorów,
umożliwiająca dobranie elementów zbliżonych do oryginalnych.
Wnętrza w tradycyjnych kamienicach
czynszowych wykończone były najczęściej
tynkami wapiennymi kładzionymi na ruszcie ze słomy bądź z trzciny. We wnętrzach
zawilgoconych i zrujnowanych wymiana
wykończenia tynkarskiego jest często konieczna i stanowi jedyną szansę na wzmocnienie konstrukcji stropów czy ścian. Z kolei
w obiektach utrzymywanych w dobrym stanie technicznym tego typu wykończenia należy w miarę możliwości poddawać jedynie
niezbędnym pracom naprawczym i konserwacyjnym. W zabytkowych wnętrzach mieszkalnych należy unikać powszechnej tendencji
do nadawania tynkom idealnej gładkości oraz
bezwzględnego wyrównywania wszelkich połączeń narożnych do kąta prostego, zwłaszcza
jeśli zachowane są narożne fasety podsufitowe. Niezalecane jest również pokrywanie
ścian płytami gipsowo-kartonowymi oraz
warstwami współczesnych gładzi szpachlowych, które uszczelniają powierzchnię ścian
oraz utrudniają prawidłową wymianę gazową
i obieg wilgoci we wnętrzu.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że
już na początku XX wieku oraz w okresie
94

międzywojennym pojawiają się rozwiązania
techniczne i materiałowe stosowane do dziś
(np. instalacje centralnego ogrzewania, elektryczne, wodne, w okresie późniejszym łazienki wyposażone w armaturę ceramiczną).
W związku z tym należy dążyć w miarę możliwości technicznych do zachowania i konserwacji tego typu elementów, stanowiących
dokument pierwotnego wyposażenia budynku, postępu technicznego oraz poziomu
zamożności i potrzeb materialnych dawnych
mieszkańców. Z kolei w sytuacji zupełnego
wyeksploatowania – pozostawiać w miarę
możliwości dawne elementy, a nowe projektować w innych lokalizacjach bądź jedynie
uzupełniać nimi zachowane wyposażenie.
Warto również zwracać uwagę na takie elementy, jak dawne szyldy z numerami mieszkań i nazwiskami lokatorów (emaliowane,
mosiężne), pozostałości dawnych dzwonków mechanicznych i elektrycznych wraz
z bakelitowymi obudowami, pozostałości
dekoracyjnych kratek wentylacyjnych, wizjery drzwiowe, skrzynki na listy (il. 13–14).
Należy również dążyć do zachowania takich
elementów jak drewniana zabudowa wnękowa czy dawne kuchenne szafki podokienne.
Kolejnym cennym elementem każdego
lokalu mieszkalnego są drzwi wejściowe.
W tradycyjnych kamienicach czynszowych
projektowane były jako jeden z najbardziej
dekoracyjnych elementów w przestrzeni budynku – zarówno w warstwie samej

Dekoracja
sztukatorska lokalu
mieszkalnego:
15. ulica Twarda 28
16. plafon, ulica

Hoża 61

17. plafon, ulica

Jagiellońska 25

konstrukcji, jak i jej oprawy, w postaci portali zaopatrzonych w profilowane opaski
oraz rzeźbione supraporty. Istnieje silna tendencja do wymiany starych drzwi na nowe
lub malowania oryginalnych skrzydeł na
kolory niezgodne z pierwotnymi. W związku
z tym ważną rolą administratora budynku
jest informowanie właścicieli obiektów, że
każdorazowo wymiana stolarki drzwiowej
w obiektach wpisanych indywidualnie do
rejestru zabytków wymaga pozwolenia
organu konserwatorskiego, a wymiana zabytkowych skrzydeł na nowe, niezharmonizowane stylistycznie z całym wystrojem
kamienicy, jest niedopuszczalna. Dawne
drzwi należy przede wszystkim metodami
stolarskimi poddawać pracom naprawczym
(stabilizacja osłabionych konstrukcji, naprawa mocowania zawiasów, uzupełnianie
ubytków) oraz – ostatecznie – czyszczeniu
wtórnych powłok malarskich i malowaniu
zgodnie z kolorystyką występującą w danym
budynku bądź bejcowaniu i lakierowaniu.
Warto również pamiętać o coraz mniej znanej, a powszechnej dawniej technice wykończeniowej, zwanej mazerowaniem. Polega
ona na malowaniu powierzchni farbą kryjącą
i na niej odwzorowywaniu pędzlem bądź
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wałkiem malarskim rysunku słojów drewna.
Tego typu wykończenie występuje na elementach metalowych albo na drewnie tańszego gatunku bądź gorszej jakości. Zaleca
się zachowywanie tego typu wykończeń jako
zanikającej już techniki rzemieślniczej.
Elementem wpływającym na odbiór historycznych wnętrz jest również stolarka
okienna. Dawne okna wykonywane były
najczęściej w konstrukcji ościeżnicowej
lub skrzynkowej, co wiązało się ze znaczną
grubością ramy okiennej12. Okna zaopatrzone były w dekoracyjne okucia, klamki wraz
z szyldzikami, konstrukcje zamykające, tzw.
zawrotnice (pręt z klamką biegnący przez
całą wysokość okna). Wymiana tego typu
okna na jednoramowe zespolone prowadzi
do znacznego zubożenia całej oprawy okiennej oraz autentyzmu wnętrza. Warto zatem
zawsze rozważyć możliwość konserwacji
istniejących okien (ze względu na grubość
ościeżnic ich parametry izolacyjne przy prawidłowej eksploatacji nie odbiegają znacznie
od współczesnych konstrukcji), a w wypadku konieczności ich wymiany zastosować
12 Systematyzacji terminologii z zakresu stolarki okiennej do-

konał Jan Tajchman (Stolarka okienna – słownik terminologiczny
architektury, Warszawa 1993).
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rozwiązania odtworzeniowe z użyciem dawnych okuć. Coraz częściej stosowane jest
również rozwiązanie polegające na montażu
w starej ramie okiennej szyb zespolonych
bądź dodatkowego skrzydła dubeltowego
o podwyższonych właściwościach izolacji
termicznej.
Istotnym elementem wyposażenia kamienic czynszowych z pogranicza architektury zewnętrznej i wewnętrznej jest przejazd
bramny (brama przejazdowa). Z jednej bowiem strony jest to element otwarty na ulicę
i dziedziniec, z drugiej – bywa często przestrzenią niezwykłego bogactwa dekoracyjnego oraz wiąże się stylistycznie z wystrojem
całego budynku (il. 12). Z uwagi na użytkowy
charakter przejazdy są często dewastowane,
nieprawidłowo remontowane a w konsekwencji dochodzi do zubożenia wystroju
architektonicznego całego budynku.
W typowej kamienicy czynszowej na terenie Warszawy przejazd ma zwykle szerokość
jednej osi, rzadziej dwóch, a w obiektach
modernistycznych może przybierać formę
rozległych podcieni opartych na całym systemie podpór bądź dźwigarów. W klasycznej
kamienicy czynszowej przejazd podzielony
jest na przęsła, których liczba zależy od głębokości części frontowej budynku. W ograniczonej wersji elementami artykulacji
architektonicznej bywają jedynie lizeny
i gurty sklepienne wydzielające poszczególne przęsła, w bogatszej – lizeny przekształcają się w pilastry bądź kolumny z pełnym
repertuarem klasycznych elementów dekoracyjnych (bazy, kapitele, kanelowania), a pola
sklepienne nabierają cech stropów kasetonowych, kolebkowych, żaglastych, niekiedy
nawet pseudokopuł. W wypadku płaskich
podziałów struktura dekoracji wykonywana była z tynku wapiennego, a z biegiem
czasu – cementowo-wapiennego bezpośrednio na murze, w wypadku konstrukcji
rozbudowanych elementy architektoniczne
mają zaś konstrukcję murowaną powiązaną
z konstrukcją budynku (lizeny, gzymsy, łuki
i gurty). Podejmując prace konserwatorskie,
pierwszym zabiegiem powinna być kontrola
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trwałości elementów murowanych i wilgotności: spoistości murów, elementów ceglanych, zaprawy murarskiej i spoinowań cegieł,
wyeliminowanie podsiąkania fundamentów
i zacieków z wyższych partii budynku, naprawa obróbek blacharskich, zabezpieczenie
przed zalewaniem wodami opadowymi bądź
prawidłowe odprowadzania wód powierzchniowych. Dopiero po wyeliminowaniu tego
typu zagrożeń możliwa jest właściwa konserwacja elementów dekoracyjnych. Zdarza
się, że struktura budowlana obiektu jest na
tyle zła, że wzmocnienie murów i elementów
konstrukcyjnych wymaga zdemontowania
elementów wykończeniowych oraz tynków.
Każdorazowo konieczna jest w tym wypadku
szczegółowa inwentaryzacja architektoniczna i fotograficzna oraz zachowanie w maksymalnym zakresie pierwotnych elementów
wystroju tynkarskiego bądź sztukatorskiego
i przywrócenie ich pierwotnej lokalizacji lub
– w wypadku ubytków i zniszczeń – wierna
rekonstrukcja na podstawie oryginałów
z zachowaniem pierwotnych materiałów.
W obiektach szczególnie cennych, z wystrojem malarskim czy okładzinami ceramicznymi lub ze złoceniami i z rozbudowanymi
sztukateriami, konieczny jest nadzór wyspecjalizowanych konserwatorów dzieł sztuki.
Ważnym elementem wykończenia przejazdu bramnego jest również jego nawierzchnia. W obiektach starszych były to kamień
brukarski albo kostka granitowa, zdarzały
się kostki drewniane (dębowe), z czasem
pojawiały się płytki cementowe, ceramiczne, płyty kamienne, nierzadko posadzki cementowe. Bez względu na walory użytkowe
oryginalnego materiału wykończeniowego
należy dążyć do jego zachowania oraz unikać mechanicznego wyrównywania (np.
asfaltem, co często się zdarzało w okresie
Polski Ludowej) oraz wymiany na współczesne materiały, takie jak kostka betonowa,
beton czy gres. W reprezentacyjnych kamienicach istnieje tendencja do przekształcania
przejazdu w dodatkowe wnętrze recepcyjne
– ważne jest, aby w takich wypadkach nie
usuwać dawnych wrót bramnych i krat oraz

nie wprowadzać dodatkowych materiałów
podłogowych.
Elementem o szczególnym wyrazie estetycznym są również same wrota bramne –
najczęściej drewniane, rzadziej metalowe
kute i nitowane, w okresie międzywojennym czasem spawane z elementów prefabrykowanych. Starannych zabiegów
konserwatorskich wymagają zwłaszcza drewniane odrzwia. Obok samej konstrukcji
– w najstarszych obiektach deskowej, najczęściej ramowo-płycinowej ze zróżnicowaną
dekoracją płycin – organ konserwatorski
zawsze zaleca konserwację istniejącej konstrukcji z dopuszczeniem wymiany osłabionych elementów konstrukcyjnych. Całkowitą
wymianę skrzydeł bramnych dopuszcza się
jedynie w wypadku ich zupełnego zniszczenia. Ponieważ jest to element projektowany
indywidualnie do konkretnej kamienicy, jego
wyraz estetyczny i autentyzm ma szczególne
znaczenie dla odbioru całej elewacji i wystroju przejazdu branego. Należy również
dążyć do zachowania dawnych zawiasów,
okuć, klamek wraz z szyldami, dzwonków
mechanicznych. Elementy współczesne,
takie jak zamki elektryczne czy domofony,
należy umieszczać w miejscach jak najmniej
widocznych i zdobionych, nieinwazyjnie
i odwracalnie (z ograniczeniem usuwania
substancji zabytkowej).
Uwagę należy również zwracać na zachowanie żeliwnych odbojów zabezpieczających uszkodzenia naroży budynku,
granitowych i lastrykowych krawężników
dystansujących ruch pojazdów od ścian
przejazdu. Szczególną wartość mają również
dawne skrzynki na listy, gabloty adresowe,
szafki wnękowe bądź drzwi do nieużytkowanych stróżówek, zamienianych współcześnie
często w magazyny i schowki. Wszystkie te
elementy decydują o autentyzmie obiektu
oraz wykazują znaczny walor naukowy i dokumentacyjny jako pamiątki dawnego stylu
życia i zanikających tradycji miejskich.
Dawne kamienice wymagają często
zmian w układzie przestrzennym. W przeciwieństwie do bezwzględnego nakazu
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zachowania pierwotnego układu przestrzennego kamienicy w odniesieniu do układu korytarzy, klatek schodowych czy pierwotnych
wejść do mieszkań, dużo większa swoboda
projektowa i aranżacyjna dopuszczalna jest
we wnętrzach lokali mieszkalnych, z zachowaniem oczywiście wymienionych wcześniej
elementów historycznego wyposażenia.
Z konserwatorskiego punktu widzenia niedopuszczalne jest wprowadzanie nowych
podziałów w obrębie wnętrz mieszkalnych
o bogatym wystroju sztukatorskim bądź
malarskim. Podziały dużych lokali mieszkalnych zaleca się wprowadzać przez zachowanie głównego wejścia i wewnętrznego
korytarza, co często zdarzało się w okresie
powojennym z uwagi na zmianę struktury
społecznej i własnościowej.
Odrębnym zagadnieniem jest wystrój
budynków mieszkalnych odbudowanych
po zniszczeniach wojennych w stylistyce
właściwej dla lat 50. XX wieku. Znaczna
część tego typu obiektów znajduje się na
terenie zespołu staromiejskiego Warszawy.
Analogiczne rozwiązania stosowano również w obiektach wznoszonych po wojnie
na nowo, ale stylizowanych na historyczne.
Wystrój tego typu wnętrz ogranicza się często jedynie do ramowo-płycinowej stolarki
drzwiowej, parkietów drewnianych, fasetowego wykończenia sufitów, stalowych elementów krat okiennych, osłon kaloryferów,
balustrad klatek schodowych. Z perspektywy czasu również i ten skromny, choć niepozbawiony cech właściwych swojej epoce
repertuar rozwiązań wykończeniowych należy traktować jako warty zachowania. W wypadku zespołu staromiejskiego większość
odbudowanych budynków podlega całościowej ochronie konserwatorskiej, a w ostatnim
czasie dąży się również do indywidualnej
ochrony najcenniejszych elementów wystroju i wyposażenia meblarskiego oraz rzeźbiarskiego. Niezależnie jednak od prawnej
ochrony konserwatorskiej dostrzegalna
jest pozytywna tendencja wykorzystywania
w wystroju wnętrz elementów wykończeniowych pochodzących z lat 50., zwłaszcza
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w obrębie osiedli o dużym prestiżu i znacznych walorach estetycznych (Marszałkowska
Dzielnica Mieszkaniowa, osiedle „Latawiec”,
Mariensztat). Niestety, elementy te ulegają
masowej wymianie w realizacjach o niższym
standardzie wykończenia, takich jak osiedla
Muranów, Sielce, Praga I i Praga II. Zakres
ingerencji konserwatorskiej w tym wypadku
jest ograniczony z uwagi na formę ochrony tego typu obiektów, która ma charakter
albo obszarowy (Marszałkowska Dzielnica
Mieszkaniowa), albo jedynie ewidencyjny
(pozostałe osiedla).
Powyższe uwagi odnoszą się do ochrony wnętrz znajdujących się w budynkach
o względnie dobrej kondycji technicznej
i użytkowej. Zdarza się jednak, że stan obiektów wpisanych do rejestru zabytków jest na
tyle zły, że priorytetem staje się ratowanie
ich konstrukcji oraz głównych elementów
struktury budowlanej. Zła kondycja budynków wynika często z wieloletniego braku
użytkowania, bywa jednak, że dokonywane
są wpisy interwencyjne, stanowiące jedyną
szansę na ocalenie budynków już zdegradowanych. Z praktycznego punktu widzenia
techniczna destrukcja obiektu pociąga za
sobą zupełną degradację elementów jego
wyposażenia. Wyniki badań wykazują często, że zachowane relikty wystroju wymagają
usunięcia z uwagi na konieczność całkowitej
wymiany części elementów konstrukcyjnych.
W kamienicach mieszkalnych często dotyczy
to stropów drewnianych, czasami wynika zaś
z konieczności przemurowania partii ścian
osłabionych zniszczeniem fundamentów
bądź degradacją materiałów budowlanych.
W tym wypadku niejednokrotnie jedyną
szansą na ocalenie pierwotnego wystroju
obiektów jest zabezpieczenie zachowanych
reliktów, ich szczegółowa inwentaryzacja
oraz wykonanie kopii i uzupełnień, które
będzie można przywrócić we wnętrzu dopiero po dokonaniu podstawowych prac budowlanych. Dotyczy to zwłaszcza wystroju
sztukatorskiego, stolarki okiennej i drzwiowej. Zaleca się ponowne wykorzystanie
elementów metalowych po uprzednim

poddaniu ich pracom konserwatorskim
i restauratorskim (balustrady, kraty). Tego
typu działania z punktu widzenia doktryny
konserwatorskiej traktowane są krytycznie
i często odbierane jako tworzenie makiet
zabytków pozbawionych walorów autentyzmu. Warto jednak pamiętać, że wszelkim
pracom konserwatorskim towarzyszą gruntowne działania badawcze, inwentaryzacyjne
i dokumentacyjne, stąd zabytek taki, nawet
pozbawiony części autentyzmu, zachowuje
walor poznawczy, a przede wszystkim ciągłość funkcjonowania. Działania rekonstruktorskie zakrojone na szeroką skalę należy
jednak traktować jedynie jako wyjątek od
ogólnej zasady, jaką jest maksymalne zachowanie oryginalnej substancji zabytkowej oraz
uczytelnianie ingerencji konserwatorskich.
Lokale usługowe i handlowe

Znaczna część kamienic czynszowych miała od frontu lokale handlowe i usługowe.
Również one zawierają cenne elementy wystroju i wykończenia. Najbardziej widoczna
jest oczywiście witryna sklepowa, czasami
jedynie w formie portfenetru, czasami z zachowaną gablotą ekspozycyjną, kratami
okiennymi czy żaluzjami lub dekoracyjnymi
drzwiami. Szczególnie ciekawe są zachowane
systemy otwierania krat i żaluzji, zaopatrzone w specjalne korby i przekładnie. W zabytkowych lokalach użytkowych zdarzają się
również dawne lady, półki sklepowe, charakterystyczne oświetlenie. W pojedynczych
obiektach – również komplety mebli projektowanych do konkretnych pomieszczeń,
w nawiązaniu do ich specyfiki bądź gustu
zamawiającego. Istnieje silna presja na wymianę tego typu elementów, wynikająca
z wymogów praktycznych lub potrzeb często
zmieniających się najemców lokali. Ponieważ
są to niemal zanikające elementy dawnej kultury materialnej i organizacji handlu, należy
dążyć do ich ochrony i zachowania. Warto
również zwracać uwagę na takie elementy,
jak dawne szyldy (czasami ukryte pod późniejszymi planszami) czy napisy na murze,
odnoszące się do historycznych branż czy

profesji działających pod danym adresem. Ich
zachowanie jest niezwykle istotne z punktu
widzenia ochrony miejskiego folkloru oraz
zanikających zawodów i usług. W zakresie zaś
elementów wystroju i wykończenia wnętrz
należy stosować zasady wskazane powyżej
w odniesieniu do wnętrz mieszkalnych.
Niewielką liczbę elementów wyposażenia lokali usługowych i handlowych z okresu
przedwojennego częściowo rekompensują
obiekty z lat 50. i 60. XX wieku. Zwłaszcza
w okresie odbudowy stolicy i panowania
doktryny socrealizmu zwracano szczególną uwagę na wystrój lokali użytkowych,
obejmujący i samo ukształtowanie wnętrza
(antresole, schody, kolumny), i elementy
wystroju: witryny okienne, lady, mozaiki,
kraty okienne, oświetlenie, indywidualnie
projektowane meble użytkowe i ekspozycyjne, czasami nawet dekoracje mozaikowe
i malarskie. W praktyce konserwatorskiej
dąży się w ostatnich latach do rozszerzania
ochrony konserwatorskiej na cenne elementy
wzornictwa, sztuki użytkowej i architektury
wnętrz okresu powojennego, stąd ogromne
znaczenie ma uwrażliwienie właściciel lokali
użytkowych na ich potencjał i walory zabytkowe. Opinia publiczna jest w ostatnim
czasie szczególnie wyczulona na niszczenie
reliktów powojennego wzornictwa i wyposażenia wnętrz, a poziom wiedzy na temat
powojennych projektów plastycznych stale
wzrasta13, co obliguje służby ochrony zabytków do szczególnej troski również o elementy kultury materialnej okresu powojennego.
Ochrona konserwatorska wnętrz
poprzemysłowych

Kolejnym polem działania w zakresie ochrony zabytkowych wnętrz jest adaptacja na
współczesne potrzeby dawnych obiektów
poprzemysłowych. Zabytki tego typu stanowią około 10% zasobu wpisanego do
13 Na przykład: Paweł Giergoń, Mozaika warszawska, przewodnik

po plastyce w architekturze stolicy 1945–1989, Warszawa 2014; Filip Springer, Źle urodzone. Reportaże o architekturze PRL-u, Warszawa 2011, s. 14; Raport o stanie…, s. 97.
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rejestru, czyli stosunkowo niewielką część.
W ostatnim czasie budynki postindustrialne
zyskały jednak znaczną wartość komercyjną
jako obiekty wielkopowierzchniowe o dużym potencjale inwestycyjnym. W odróżnieniu od zabytkowych wnętrz o charakterze
mieszkalnym, które w większości wypadków
zachowują swoją pierwotną funkcję, obiekty
poprzemysłowe niemal zawsze adaptowane
są na nowe cele i z założenia muszą ulec
istotnym przekształceniom. Tym samym
adaptacja wnętrz poprzemysłowych stała się
w ostatnim czasie największą przestrzenią
działań konserwatorskich.
Nadanie walorów użytkowych przestrzeniom pofabrycznym wymaga przede wszystkim zbadania, czy zachowane materiały
budowlane nie stanowią zagrożenia dla zdrowia nowych użytkowników. Zdarza się więc,
że wymiana oryginalnej substancji budowlanej nie jest w ogóle analizowana pod kątem
zabytkoznawczym, ale bywa podyktowana
głównie troską o zdrowie i życie użytkowników. W dalszej kolejności istotne ingerencje
konieczne są z punktu widzenia konstrukcyjnego i dopiero na tym etapie możliwa jest
analiza, które elementy wyposażenia można
ponownie wykorzystać w nowej aranżacji
przestrzeni. Warto poczynić tutaj uwagę, że
w przeciwieństwie do wnętrz mieszkalnych
projektowanych pod kątem komfortu użytkowania i zadowolenia estetycznego wnętrza poprzemysłowe mają charakter głównie
użytkowy, a ich estetyka została zasymilowana wtórnie w ostatnich dziesięcioleciach
jako specyficzna stylizacja przestrzeni z dominacją elementów ceglanych, stalowych
i surowego betonu. Z konserwatorskiego
punktu widzenia ważne jest zachowanie
walorów poznawczych tego typu obiektów,
a więc uczytelnienie dawnej funkcji i logiki
procesów produkcyjnych. Tym samym nie
powinno się wykorzystywać dawnych elementów wyposażenia, takich jak maszyny
produkcyjne, instalacje, systemy oświetlenia
czy transportu, jedynie jako swoistych dekoracji z pominięciem ich wzajemnych relacji
przestrzennych i powiązań funkcjonalnych.
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Praktyka pokazuje jednak, że bardzo rzadko
udaje osiągnąć w tym zakresie zadowalający rezultat. Z jednej strony zwykle mamy
do czynienia z obiektami, które w końcowej fazie funkcjonowania były użytkowane
odmiennie od pierwotnej funkcji bądź ich
wyposażenie zostało znacznie zubożone,
z drugiej strony – silna presja inwestycyjna
wymusza zakres znacznych kompromisów. Tym samym ochrona dawnych wnętrz
poprzemysłowych ogranicza się często do
zachowania i wyeksponowania pierwotnej
konstrukcji, pojedynczych maszyn, często
jednak przenoszonych w bardziej eksponowane miejsca jako swoiste pomniki dawnej
funkcji obiektu oraz typowej dla tego typu
przestrzeni surowej stylizacji wystroju wnętrza. Duże, otwarte przestrzenie stanowią zachętę do śmiałych projektów aranżacyjnych
oraz rozbudowanych programów funkcjonalnych (przestrzenie handlu czy gastronomii zbiorowej). Ciekawe realizacje zdarzają
się w mniejszych obiektach, ale i tam często
dawna przemysłowa przeszłość budowli
dostrzegana jest jedynie w jej zewnętrznej
formie architektonicznej oraz w elementach
współczesnej stylizacji.
Ochrona konserwatorska wnętrz epoki
powojennego modernizmu

W ostatnich latach nowym polem działania
służb konserwatorskich jest ochrona dziedzictwa powojennego modernizmu. Po długich dyskusjach środowiskowych doszło do
przewartościowania definicji zabytku, a najcenniejsze realizacje powojennych dziesięcioleci zyskały prawo ubiegania się o status
zabytku14. Główną cechą tego typu obiektów
jest nowatorstwo materiałowe i technologiczne oraz oryginalność zewnętrznej formy
architektonicznej, ale zdarzają się również
obiekty o cennych wnętrzach z indywidualnym wystrojem i ciekawymi rozwiązaniami
przestrzennymi (il. 19–20). Metodologia
14 Więcej na ten temat: Ochrona i konserwacja zabytków powojen-

nego modernizmu na terenie Warszawy i Mazowsza, „Renowacje
i Zabytki” 2021, nr 2, s. 78–87.

19. Wystrój kawiarni

w budynku
Węgierskiej
Ekspozytury
Handlowej, ulica
Szwoleżerów 10

konserwacji tego typu przestrzeni jest zdecydowanie odmienna niż w wypadku architektury dawnej, ponieważ często mamy
do czynienia z materiałami i technikami
zdobniczymi powszechnie używanymi i stosowanymi do dziś. Niemniej jednak również
w wypadku architektury najnowszej ważne
jest zachowanie autentyzmu materiałowego
oraz maksymalne poszanowanie oryginalnej
substancji budowlanej. We wnętrzach obiektów powojennych spotykamy często okładziny kamienne i ceramiczne, wykończenia
mozaikowe, posadzki i schody lastrykowe,
boazerie i okładziny drewniane oraz z płyt
fornirowanych, tynki strukturalne, wykończenia ze żwirobetonu lub odkryte konstrukcje betonowe. W praktyce konserwatorskiej
dąży się do maksymalnego zachowania
oryginalnych technik i materiałów wykończeniowych, mimo że są dostępne często
analogiczne materiały współczesne. Ważne
jest również powstrzymywanie tendencji
do przywracania tego typu wnętrzom standardu wykończenia właściwemu obiektom
współczesnym. Swoista patyna wynikająca
z naturalnego starzenia materiałów, mimo
że mniej szlachetna niż w wypadku dawnego rzemiosła, również ma emocjonalny

walor dawności i działa na właściwą recepcję oraz autentyzm chronionych obiektów.
Warto również wskazać, że tego typu wnętrza często projektowane były całościowo
z uwzględnieniem elementów meblarskich,
oświetlenia, tapicerki, typografii oznaczeń
i napisów informacyjnych. Należy dochować
szczególnej staranności przy podejmowaniu
decyzji o zmianie aranżacji wnętrz pochodzących z tego okresu.
Istotnym problemem w ochronie dziedzictwa powojennego modernizmu jest
niska jakość stosowanych materiałów
i konstrukcji. Odnosi się to zwłaszcza do
stolarki okiennej i drzwiowej, o niedopuszczalnych już dziś parametrach termicznych.
W praktyce konserwatorskiej dopuszcza się
możliwość wymiany dawnych aluminiowych bądź stalowych konstrukcji okiennych
i drzwiowych, ważny jest jednak dobór odpowiednich profili, zbliżonych przekrojami
i kolorystyką do oryginału, oraz zachowanie pierwotnych podziałów kwaterowych.
Szczególnej staranności należy dochować
podczas konserwacji dawnych okładzin ceramicznych i dekoracji mozaikowych. Zdarzają
się sytuacje, że w toku eksploatacji obiektów
dochodziło do ich skuwania, prowadzenia
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20. Wystrój sali

klubowej, pawilon
rekreacyjny dawnego
Internatu Wyższej
Szkoły Nauk
Społecznych przy
KC PZPR,
ulica Szara 10A

na powierzchni instalacji czy montażu urzą- wnętrz wymaga jednak wiedzy z zakresu nie
dzeń technicznych. Jest to niedopuszczalne tylko historii sztuki i architektury, ale także
z konserwatorskiego punktu widzenia.
rozwoju rzemiosła i sztuki użytkowej, zabytkoznawstwa, dawnych technik budowlaPodsumowanie
nych, materiałoznawstwa i historii przemian
Ochrona zabytkowych wnętrz w praktyce społecznych. Skuteczne działania w tym
konserwatorskiej napotyka wiele problemów zakresie muszą się jednak wiązać ze wzronatury zarówno teoretycznej, jak i praktycz- stem świadomości społecznej, skutkującym
nej. Przede wszystkim ograniczenia w zakre- ogólnym poszanowaniem dziedzictwa życia
sie działań ze strony służb konserwatorskich codziennego, a co za tym idzie – kultury
wynikają z faktu, że tylko część obiektów materialnej. Ochrona zabytkowych wnętrz
zabytkowych podlega pełnej ochronie w ca- jest niejednokrotnie ingerencją w przestrzeń
łokształcie swojej struktury budowlanej. prywatną właścicieli i użytkowników obiekZ drugiej strony uwaga służb konserwator- tów zabytkowych, musi więc być z zasady
skich skupiona jest przede wszystkim na bardziej perswazyjna niż władcza, a to znów
obiektach reprezentacyjnych i monumental- wymagałoby wyposażenia służb ochrony zanych, wyposażonych w bogactwo elementów bytków w narzędzia bardziej wysublimowane
zdobniczych i dzieł sztuki. Dopiero ostatnie niż decyzje administracyjne, postanowienia
lata przyniosły nową wiedzę i badania oraz i nakazy. Cennym uzupełnieniem działań
większą troskę o kulturę materialną życia administracyjnych są zatem tematyczne koncodziennego, a co za tym idzie – również ferencje, spotkania, publikacje – zarówno nao przestrzenie mieszkalne, użytkowe, pro- ukowe i badawcze, jak i bardziej przystępne
dukcyjne i fabryczne. Ochrona zabytkowych w formie popularyzatorskiej i broszurowej.
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Zastępca ds. Technicznych Dyrektora Zakładu Gospodarowania
Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Między historią a współczesnością – wyzwania
remontowe zarządcy śródmiejskich mieszkalnych
zasobów komunalnych w budynkach objętych
ochroną konserwatorską

W

śród zadań statutowych Zakładu
Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
(ZGN Śródmieście) jako jednostki budżetowej znajduje się m.in. organizowanie napraw, konserwacji, remontów i modernizacji
lokali tworzących zasób mieszkaniowy, jak
również powierzonego zasobu nieruchomości1. Bogactwo i różnorodność substancji zabytkowej z jaką mamy do czynienia
w Śródmieściu, sprawia, że użyte w tytule
sformułowanie „wyzwania remontowe” wydaje się w pełni uprawnione do określenia
wymienionego wyżej zakresu zadań.
Zorganizowana przez Biuro Stołecznego
Konserwatora Zabytków konferencja „Warszawskie wnętrza. Zabytkowe lokale miejskie – między zachowaniem a modernizacją”2
i publikacja materiałów z tego wydarzenia
stała się okazją nie tylko do prezentacji
wybranych przykładów ze śródmiejskich
zabytkowych zasobów lokalowych, ale także
do przedstawienia licznych uwarunkowań,
1

Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Uchwała nr
XLIII/1019/2004 Rady m.st. Warszawy z 2 grudnia 2004
roku.

2

IV Warszawska Konferencja Konserwatorska „Warszawskie
wnętrza. Zabytkowe lokale miejskie – między zachowaniem a modernizacją”, zorganizowana przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków 1 października 2021 roku.

jakim podlega ich remontowanie, wynikających zarówno z przepisów Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami3, jak
i z dokumentów mniej oczywistych dla służb
konserwatorskich. Są to, poza przepisami
ogólnymi, ustalenia lokalne (gminne) stanowione przez Urząd m.st. Warszawy i Zarząd
Dzielnicy Śródmieście, dyscyplinujące zarządcę w jego działaniach i wydatkowaniu
publicznych pieniędzy. Powyższe uwarunkowania prawne zostaną omówione w dalszej
części artykułu.
Sformułowanie zawarte w tytule „między
historią a współczesnością” określa symbolicznie stan poszukiwania złotego środka
w przygotowywaniu i realizacji prac remontowych, będący chlebem codziennym dla
służb technicznych zakładów gospodarowania nieruchomościami. Analizę problemów
związanych z zarządzaniem mieniem komunalnym należy poprzedzić przedstawieniem
podstawowych danych liczbowych dotyczących zabytków w dzielnicy Śródmieście4.

3

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami, art. 5 ust. 2.

4

Dane na 2021 rok.
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Zasoby lokalowe będące
w zarządzie ZGN Śródmieście

Lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach stanowiących w całości własność m.st.
Warszawy oraz w budynkach wspólnotowych:
• ogółem – 15 267, w tym 11 907 lokali mieszkalnych (920 socjalnych) i 3360
użytkowych.
Lokale w budynkach objętych ochroną
konserwatorską (wpisane do rejestru zabytków) i ujęte w gminnej ewidencji zabytków
(GEZ):
• ogółem 11 261, w tym 8962 lokale mieszkalne i 2299 lokali użytkowych.
Udział lokali w budynkach wpisanych do
rejestru zabytków) i ujętych w GEZ w ogólnej liczbie – 74 %.
Lokale komunalne w budynkach ujętych
w GEZ:
• ogółem 8169, w tym 6609 lokali mieszkalnych i 1560 użytkowych.
Udział lokali w budynkach ujętych w GEZ
w ogólnej liczbie– 54%.
Jak pokazuje powyższe zestawienie, aż
74% wszystkich lokali, jakami gospodaruje ZGN Śródmieście, to zabytki. Najwięcej
z nich ujętych jest w gminnej ewidencji
zabytków. Tak liczny zasób zabytkowy do
gospodarowania to nie lada wyzwanie dla zarządcy, tym bardziej że część z nich stanowią
pustostany. Zarządzanie tego typu obiektami i ich utrzymanie to duży problem i zagadnienie mało znane szerszemu odbiorcy,
dlatego wypada tutaj przybliżyć procedury
związane z remontem, adaptacją i wynajmem takich lokali. Należy podkreślić, że zasady te nie zmieniają się niezależnie od tego,
czy dany obiekt jest, czy nie jest zabytkiem
– procedury postępowania z pustostanami są
takie same. Liczba lokali mieszkalnych w zabytkowych zasobach dzielnicy Śródmieście
podlega dynamicznym zmianom. To bardzo
różnorodny zasób pod względem możliwości ich wykorzystania. Na jednym biegunie są lokale w stałym użytkowaniu (i jest
ich większość), które po zwolnieniu przez
dotychczasowego najemcę znajdują szybko kolejnych zainteresowanych najmem.
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1–2. Budynek przy ulicy

Nowogrodzkiej 48
z 1913 roku, wpisany do
rejestru zabytków, lokal
z zasobu pustostanów
Urzędu Dzielnicy
Śródmieście.
W artykule
wykorzystano fotografie
ZGN Sródmieście

Na drugim biegunie jest duża grupa lokali
wyłączonych z użytkowania z uwagi na fakt
całkowitego lub częściowego wykwaterowania budynków związanego z ich złym
stanem technicznym. Poza powyższymi istnieje jeszcze duża grupa pustostanów, z której czerpie Wydział Zasobów
Lokalowych Urzędu Dzielnicy Śródmieście

3–6. Budynek przy ulicy

Stanisława
Noakowskiego 10
z 1914 roku, wpisany
do rejestru zabytków,
lokal z zasobu
pustostanów Urzędu
Dzielnicy Śródmieście

przy wskazywaniu lokali osobom czekającym na pomoc mieszkaniową, ale z różnych
względów lokale te nie budzą zbyt dużego
zainteresowania u potencjalnych najemców.
Powody tego są różne, lokale takie mogą
być np.:
• niepełnowartościowe, powstałe w wyniku dokonanych po wojnie i utrwalonych
przez lata zasiedlenia podziałów dużych
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obiektów. Poniżej zawarto krótkie zestawienie lokali komunalnych w odniesieniu do
daty powstania budynków, z wyodrębnieniem sześciu okresów ich powstania.
Analiza powyższych danych daje dość precyzyjny obraz charakteru zasobów Zakładu
Gospodarowania Nieruchomościami dzielnicy Śródmieście. Najwięcej, prawie połowę

7. Budynek przy ulicy

Próżnej 12 z 1910 roku,
wpisany do rejestru
zabytków pod
numerem 1293
(budynek – własność
m.st. Warszawy), drzwi
prowadzące do lokali
mieszkalnych (stolarka
drzwiowa niemal
w pełni zachowana)

Struktura wiekowa lokali w zasobie ZGN Śródmieście

Data powstania

Liczba lokali

1900–1915

2511

1859–1899
1919–1940

1950–1968
1970–1973

648

2266

4963
19

wszystkich lokali komunalnych Śródmieścia,
stanowią lokale w budynkach powstałych
mieszkań. Brak w nich odpowiednich po- w okresie powojennym, głównie w okremieszczeń sanitarnych, wydzielonych sie obowiązywania doktryny socrealizmu
pomieszczeń kuchennych, a istniejący i w czasach gomułkowskich. Drugą i trzeprzedpokój przeznaczony jest do wspólnego cią najliczniejszą grupę stanowią lokale
użytkowania. W tym wypadku „wymuszona powstałe w budynkach zrealizowanych na
wspólnota” stanowi poważną przeszkodę początku XX wieku (22%) oraz wzniesione
w ponownym zasiedleniu lokalu, o zbyt dużych powierzchniach (powyżej 80 m kw.),
generujących wysokie koszty ich utrzymania. Dodać należy, że ich ewentualny podział, co mogłoby ułatwić ponowny najem,
bardzo często jest uniemożliwiony przez
negatywne stanowisko służb konserwatorskich. Obecnie5 liczba takich „niechcianych”
(niepełnowartościowych lub o zbyt dużych
powierzchniach) zabytkowych pustostanów
w Dzielnicy Śródmieście wynosi 433 lokale
(dane zmienne), co stanowi około 5% wszystkich lokali mieszkaniowych w zarządzie
śródmiejskiego Zakładu Gospodarowania
Nieruchomościami.
Wiedząc, ile jest zabytków pod zarządem ZGN Śródmieście, warto się pokusić
o wstępną analizę wartościującą ten zasób
pod względem wieku i wartości historycznej
5
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8. Budynek przy ulicy

Siennej 45 z 1911 roku,
ujęty w gminnej
ewidencji zabytków
(budynek – własność
m.st. Warszawy), drzwi
prowadzące do lokali
mieszkalnych (stolarka
drzwiowa w dużej
mierze zachowana)

Budynek przy ulicy Juliana
Bartoszewicza 1a, z 1936
roku, ujęty w gminnej
ewidencji zabytków, lokal
z zasobu pustostanów
Urzędu Dzielnicy
Śródmieście. Przykłady
zachowanych detali
oryginalnego wyposażenia:
9. fornirowane

dwuskrzydłowe drzwi
wejściowe do lokalu
10. stolarka okienna

z mosiężnymi
klameczkami

11. posadzki z kolorowych

gorsecików

12. umywalka w łazience

Zgodnie z wytycznymi
Biura Stołecznego
Konserwatora Zabytków
wszystkie detale
pierwotnego wystroju
powinny być poddane
renowacji

w Drugiej Rzeczypospolitej (20%). Kolejną,
zdecydowanie mniej liczną grupę reprezentują budynki powstałe w pierwszym okresie
powojennej odbudowy Warszawy (8%).
Najstarsze lokale zachowały się w budynkach jeszcze z XIX wieku (6%). Najmniej
liczną grupę stanowią lokale w obiektach
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Budynek przy ulicy
Górnośląskiej 41 z lat
1923–1926, dom
własny architekta
Mariana Lalewicza,
ujęty w gminnej
ewidencji zabytków
(budynek – własność
m.st. Warszawy):
13. drzwi prowadzące

do lokalu
mieszkalnego
(niewykluczone, że
powłoka z białej farby
olejnej jest wtórna)
14. klatka schodowa
15. drzwi wejściowe

do mieszkania

Pierwsza grupa

zrealizowanych w okresie gierkowskim
(0,17%). Co ciekawe, największą część całego
zabytkowego zasobu – 46% – stanowią lokale w budynkach, które przetrwały kataklizm
II wojny światowej, który przecież dotkliwie
zniszczył lewobrzeżną Warszawę.
Należy jednak pokreślić, że wartościowanie i rozpoznanie walorów zabytkowych
tych obiektów pod względem historycznym
czy artystycznym nie jest zadaniem ZGN
Śródmieście – z uwagi na kompetencje i zakres działań tej jednostki. Z punktu widzenia
zarządcy zasób ten można wartościować pod
względem stopnia trudności prowadzanych
w tych lokalach i samych budynkach prac
remontowych związanych z zachowanym
wystrojem i wyposażeniem. Lokale te można
zatem podzielić na trzy grupy, zaczynając od
tych najtrudniejszych dla ZGN Śródmieście
jeśli chodzi o skalę i charakter realizowanych
w nich prac.
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Mieszkania w budynkach powstałych w XIX
stuleciu oraz na przełomie XIX i XX wieku – we wnętrzach zachowało się przede
wszystkim wiele oryginalnych elementów z okresu powstania obiektu lub detali

Budynek przy ulicy
Koszykowej 51a z 1912
roku, ujęty w gminnej
ewidencji zabytków,
lokal z zasobu
pustostanów Urzędu
Dzielnicy Śródmieście.
Zachowane
oryginalne detale
wyposażenia
i wystroju:
16. drzwi wewnętrzne
17. drewniane taflowe

podłogi

18. posadzki

ceramiczne
Prace remontowe
podjęte wspólnie
z Biurem Stołecznego
Konserwatora
Zabytków, na którego
zlecenie wykonywana
jest renowacja drzwi
wejściowych

okucia, drewniane podłogi taflowe, posadzki i okładziny ścian z pytek ceramicznych,
dekoracje sztukatorskie, czy też żeliwne
balustrady balkonowe. Przewaga tego rodzaju lokali znajduje się w południowym
Śródmieściu (od Alej Jerozolimskich w kierunku południowym), gdzie zachowała się historyczna zabudowa. Znacznie mniej takich
detali znajduje się w północnym Śródmieściu
(z wyjątkiem ulic Siennej i Próżnej) oraz
w obiektach na terenie Powiśla i Mariensztatu.

Druga grupa

Lokale w budynkach powstałych w dwudziestoleciu międzywojennym – we wnętrzach
istnieją zachowane oryginalne elementy
z okresu budowy, jak stolarka okienna (okna
skrzynkowe i zespolone) i drzwiowa, jej okucia, drewniane podłogi (z przewagą parkietu),
posadzki i okładziny ścian z pytek ceramicznych. Bogate zdobnictwo charakterystyczne
dla lat wcześniejszych zostało tu zastąpione luksusowym wykończeniem detalu (np.
dających świadectwo kolejnych historycz- okładziny fornirowane) czy użyciem lepnych nawarstwień, charakteryzujących się szego gatunkowo drewna. Budynki z tego
nierzadko bogatymi zdobieniami, wśród nich: okresu usytuowane są przede wszystkim na
autentyczna stolarka okienna i drzwiowa, jej terenie południowego Śródmieścia i Powiśla.
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Trzecia grupa

Lokale w budynkach o historyzującej architekturze wzniesionych po II wojnie
światowej – we wnętrzach istnieje relatywnie skromny wystrój, zgodny z ówcześnie
przyjętymi standardami dla osiedli mieszkaniowych, elementy wyposażenia wykonane zostały z naturalnych materiałów
z przewagą drewna, brak jest dodatkowych
elementów dekoracyjnych. Stolarkę okienną
stanowią głównie okna typu skrzynkowego – w mniejszym stopniu okna zespolone.
W stolarce drzwiowej przeważają drzwi
płycinowe o prostych podziałach skrzydła,
drzwi wewnętrzne z dużymi przeszkleniami,
na podłogach powszechnie zastosowany
parkiet. Ten rodzaj wnętrz występuje w budynkach zespołu Marszałkowskiej Dzielnicy
Mieszkaniowej, na Muranowie i Mariensztacie. Zbliżony charakter mają wnętrza
lokali mieszkalnych w obrębie Starego
i Nowego Miasta oraz Traktu Królewskiego,
które wyróżnia zastosowanie głównie
okien typu polskiego oraz większa różnorodność i bogatsze dekoracje drzwi wejściowych.
W większości wyżej opisanych wnętrz
wszystkich grup lokali występują oczywiście w różnym stopniu natężenia elementy
współczesne, przetworzone lub dodane,
które narastały z upływem lat, zastępując
elementy oryginalne – są to np. okna z PCV,
panele podłogowe, współczesne płytki terakotowe czy typowa fabryczna stolarka
drzwiowa.

Procedury remontowe

Niezależne od wieku budynku oraz stanu zachowania i charakteru zabytkowych wnętrz
zadaniem m.st. Warszawy, a w jego imieniu
dzielnicowych zakładów gospodarowania
nieruchomościami, jest przede wszystkim
tworzenie warunków zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, których sytuacja materialna
i rodzinna oraz stan posiadania nie pozwalają na zabezpieczenie ich we własnym zakresie. Ponadto na dzielnicy spoczywa także
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ustawowy obowiązek zapewnienia lokali socjalnych i zamiennych6.
Pomoc w zakresie mieszkalnictwa udzielana jest przez miasto stołeczne na podstawie
przepisów ogólnych i lokalnych (gminnych).
Na poziomie ogólnym kwestię zadań gminy
w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych regulują przede wszystkim Ustawa
z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, a na
poziomie miasta stołecznego – akty prawa
miejscowego i regulacje wewnętrzne, w tym
Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy7. Aby sprostać temu zdaniu, miasto stołeczne przeznacza swój zasób
mieszkaniowy na wynajem8.
Osobnym problemem są, jak już wspomniano, pustostany. Zadaniem ZGN
Śródmieście jest przygotowanie pustostanu
lokalu mieszkalnego do wynajęcia przez wykonanie jego remontu9. Chronologia podejmowanych czynności jest następująca:
1. Po zakończeniu obowiązującej umowy najmu lokal mieszkalny staje się pustostanem. Terenowe służby techniczne ZGN
Śródmieście dokonują oceny jego stanu
technicznego, typując wstępny zakres przewidywanych robót remontowych w nawiązaniu do standardów obowiązujących przy
realizacji remontów10. Karta pustostanu
6

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego, art. 4 ust. 1–2.

7

Uchwała nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z 5 grudnia
2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego
Warszawy.

8

Obecnie nie jest prowadzony przez miasto stołeczne tryb
wynajmu lokali mieszkalnych na cele komercyjne.

9

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego; Uchwała
nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z 15 kwietnia 2021
roku w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021–
–2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy.

10 Zarządzenie nr 19/2019 Dyrektora ZGN Śródmieście z 10 li-

stopada 2019 roku.

Budynek przy ulicy
Stanisława
Noakowskiego 12
z 1910 roku, wpisany
do rejestru zabytków
Wyremontowany
pustostan lokalu
mieszkalnego, wiele
zachowanych detali
pierwotnego
wyposażenia, w części
poddanych renowacji
(większość podłóg
i sztukaterie, drzwi
jednoskrzydłowe),
w części
wymienionych
odtworzeniowo
(stolarka okienna
i drzwi
dwuskrzydłowe):
19. stolarka okienna

i drzwi
dwuskrzydłowe po
pracach remontowo-konserwatorskich
20. parkiet po

konserwacji

przesyłana jest do Urzędu Dzielnicy Śródmieście. Pustostan przechodzi w stan hibernacji w oczekiwaniu na nowego najemcę.
2. W okresie przed wydaniem kolejnego skierowania na najem lokalu ZGN
Śródmieście stara się przygotować dokumenty niezbędne do szybkiego rozpoczęcia
w przyszłości prac remontowych, dotyczące
uzgodnień ze służbami konserwatorskimi. Tu
rozpoczyna się ścisła współpraca z Biurem
Stołecznego Konserwatora Zabytków (zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy z 2018 roku), do którego kierowane
są wnioski o wytyczne w sytuacji, gdy w zakresie planowanych robót przewidziana jest
nieodtworzeniowa wymiana oryginalnych
elementów wyposażenia lokalu. Otrzymane
wytyczne służą doprecyzowaniu charakteru prac oraz ewentualnemu sporządzeniu
projektów wymiany stolarki okiennej lub
drzwiowej. Zależnie od zakresu ochrony konserwatorskiej pozyskiwane są decyzja bądź

uzgodnienie Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków (MWKZ).
3. Pustostan pojawia się ponownie w centrum intensywnych działań zarządcy w momencie wydania skierowania dla przyszłego
najemcy przez Wydział Zasobów Lokalowych
Urzędu Dzielnicy. Przygotowywany jest
przedmiar i kosztorys inwestorski służący
wybraniu wykonawcy remontu w ramach
postępowania przetargowego.

Obowiązujące standardy
i koszty remontów

Powyższy opis przebiegu zdarzeń nie oddaje
temperatury napięć wynikającej z konfrontacji różniących się między sobą, narzuconych
wymogów, jakimi są:
• wymogi służb konserwatorskich związanych z ochroną obiektów zabytkowych,
koncentrujące się na zachowaniu w jak
największym stopniu istniejącej substancji
zabytkowej,
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• ściśle określone standardy obowiązujące w ZGN Śródmieście przy realizacji
remontów pustostanów oraz limity ich dopuszczalnej wartości11,
• wymagania przyszłego najemcy, oczekującego niecierpliwie na zasiedlenie lokalu oraz niejednokrotnie wnoszącego wiele
uwag do zakresu remontu lokalu.
Niezbędne w tym miejscu jest przybliżenie rodzaju standardów wyznaczonych
w przytoczonym zarządzeniu z 2019 roku,
obowiązujących przy realizacji remontów
pustostanów lokali będących własnością
m.st. Warszawy. Planowany zakres robót dla
pustostanu lokalu mieszkalnego obejmuje
z założenia bieżącą konserwację, naprawę
lub wymianę zużytych elementów wyposażenia w celu przygotowania lokalu dla nowego najemcy12. W standardach, do których
stosowania zobowiązani są wszyscy inspektorzy branżowi ZGN Śródmieście, określono
cel nadrzędny remontu, jakim jest zapewnienie sprawnego działania instalacji, urządzeń
oraz elementów wyposażenia lokalu. W uzupełnieniu dodać należy, że ich stan techniczny nie może stwarzać zagrożenia dla zdrowia
i życia ludzi w rozumieniu Prawa budowlanego oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa
mienia.
Standardy zarówno formułują ogól21–22. .Lokal użytkowy w budynku przy ulicy Marszałkowskiej 45/49, wpisanym
ne wytyczne dotyczące koniecznych do do rejestru zabytków, jako element zespołu budowlanego Marszałkowskiej
podjęcia działań, jak i bardzo precyzyjnie Dzielnicy Mieszkaniowej. Nowy najemca w trakcie remontu odkrył na dwóch
ścianach zamalowaną farbą dekorację ceramiczną autorstwa Heleny i Lecha
określają wskazówki materiałowe (wraz Grześkiewiczów z 1960 roku. Z uwagi na dekoracje, całkowicie zmienił
z parametrami technicznymi) oraz wyko- przygotowany projekt adaptacji lokalu i podporządkował go stylistyce wystroju
nawcze. O ile stan techniczny na to pozwala, charakterystycznej dla okresu, w którym powstało wnętrze
wszystkie elementy starego wyposażenia są
• podłogi w pokojach – panele podłogowe
poddawane renowacji zgodnej ze sztuką budowlaną. W wypadku stwierdzonej koniecz- z tworzyw sztucznych w kolorze drewna,
• drzwi do lokalu – płytowe, stalowe,
ności wymiany poszczególnych elementów,
podstawowy katalog rodzajów materiałów bezpieczne,
• drzwi wewnętrzne – z płyty MDF, w pozamiennych jest następujący:
kojach i kuchni: przeszklone,
• posadzki w kuchni, łazience i przedpokoju – płytki ceramiczne w jasnym kolorze,
11 Uchwała nr 4397/2020 Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st.
Warszawy z 12 sierpnia 2020 roku.
• okna – typowane w zgodzie z przewa12 Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 662 i art. 664 Kożającym rodzajem stolarki okiennej na eledeksu cywilnego oraz art. 6a Ustawy o ochronie praw lokawacjach budynku, odtworzenie istniejących
torów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
podziałów wewnętrznych skrzydeł,
cywilnego.
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23–24. Budynek przy

ulicy Nowy Świat 39 ,
wpisany do rejestru
zabytków. Lokal
użytkowy – ściany
zdobione mozaiką
powstałą około 1960
roku. Dekoracja
pokryta przez
jednego z najemców
warstwą tynku była
niewidoczna przez
wiele lat, niedawno
została ponownie
odsłonięta przez
kolejnego
użytkownika

• tynk kategorii III,
• farby paraprzepuszczalne do malowania
wnętrz,
• wskazana kolorystyka do zastosowania
we wnętrzu – kolory neutralne, jasne lub biel.
W omawianych standardach znajduje
się informacja o możliwości uzgodnienia

zakresu prac remontowych przez przyszłego
najemcę lokalu. Co istotne, w standardach
jest również wskazówka dotycząca konieczności uwzględnienia w przedmiarach zaleceń bądź decyzji konserwatora zabytków (to
określenie obejmuje obie służby konserwatorskie – MWKZ i BSKZ) w wypadku remontu pustostanu w budynku objętym ochroną
konserwatorską.
Na straży utrzymania dyscypliny finansowej w remontach pustostanów stoją zapisy
Uchwały Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st.
Warszawy w sprawie określenia dopuszczalnej wartości remontów lokali mieszkalnych
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy13. Wyznaczono następujące kwoty dla lokali o powierzchni powyżej
25 m kw.:
• dla lokali w budynkach objętych ochroną konserwatorską – 1200 złotych brutto/
1 m kw.,
• dla lokali w budynkach nieobjętych
ochroną konserwatorską – 1000 złotych
brutto/1 m kw.
13 Uchwała nr 4397/2020 Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st.

Warszawy z 12 sierpnia 2020 roku.
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W przytoczonej uchwale uwzględniony
został wniosek ZGN Śródmieście objęcia
kwotą 1200 złotych brutto/1 m kw. lokali zarówno w budynkach wpisanych do rejestru
zabytków, jak i ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Przekroczenie wyznaczonych
kwot w kosztorysie inwestorskim wymaga
zgody Zarządu Dzielnicy Śródmieście wyrażonej w formie odrębnej uchwały. Jak można
sobie wyobrazić, odstępstwa od opisanych
standardów w wypadku remontów zasobów
mieszkaniowych objętych ochroną konserwatorską są częste i znaczne, a koszt remontów – bardzo wysoki. Generuje go zarówno
wymiana odtworzeniowa elementów oryginalnego wyposażenia, jak i ich renowacja.
Wprawdzie tegoroczne dane dotyczące średnich kosztów remontu nie są może niepokojące14 – około 800 zł/1 m kw. – ale w wielu
indywidualnych sytuacjach rosły one do
około 1500 zł/1 m kw., a koszt całego remontu osiągał poziom 50–70 tysięcy złotych.

Remonty lokali użytkowych

Remonty lokali użytkowych rządzą się nieco
innymi prawami – są z reguły wykonywane
przez ich najemców15. Najemca ma możliwość rozliczenia nakładów poniesionych
na prace remontowe podnoszące wartość
lokalu, w tym prac konserwatorskich uzgodnionych z wynajmującym. Możliwość rozliczenia prac konserwatorskich to nowa
formuła współpracy z najemcą, budząca nadzieję na zachowanie oryginalnej substancji
zabytkowej w lokalu.
Kilku najemców już z niej skorzystało
– w większości wypadków prace renowacyjne dotyczą drewnianych podłóg, w jednym
z lokali staromiejskich wiążą się z badaniami i pracami konserwatorskimi sztukaterii
oraz malowideł ściennych. To dopiero początkowe działania, które jeszcze nie wyszły
14 Dane na 2021 rok.
15 Reguluje to Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 136/

2020 z 5 lutego 2020 roku, Załącznik nr 5, Szczegółowy katalog prac remontowych oraz podnoszących trwale wartość
lokalu, w tym prac konserwatorskich podlegających rozliczeniu w czynszu.
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poza fazę uzgodnień. Procedura wykonania
remontu w wypadku lokali użytkowych
jest podobna jak dla lokali mieszkalnych
i prowadzi przez oba urzędy konserwatorskie – Biuro Stołecznego Konserwatora
Zabytków i Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.

Jak chronić zasoby lokalowe
m.st. Warszawy objęte ochroną
konserwatorską?

To ważny problem, który wymaga wspólnego
rozważenia przez służby miejskie, w tym zarządcę i konserwatora. Jak podnieść poziom
ochrony zabytkowych zasobów lokalowych,
przede wszystkim mieszkalnych, wyremontowanych z tak dużym wysiłkiem finansowym, ale przecież przekazywanych najemcy
nie jako placówka muzealna? Zużycie materiałowe wynikające z codziennej eksploatacji

25. Budynek przy ulicy

Marszałkowskiej 55/73,
wpisany do rejestru
zabytków, jako
element zespołu
budowlanego
Marszałkowskiej
Dzielnicy
Mieszkaniowej. Lokal
użytkowy, niegdyś bar
mleczny Złota Kurka.
Płytki ceramiczne
autorstwa Bolesława
Książka, niedawno
odkryte na ścianach
pod panelami PCV,
pokrywają wszystkie
ściany lokalu

lokalu, często przez wieloosobową rodzinę,
jest nieuniknione, ale zdecydowanie nie tak
niebezpieczne jak samowole remontowe najemców „ulepszające” wyposażenie zasiedlonego wnętrza.
Sposoby działania mogą być różne:
od edukacji najemców po ich karanie.
Edukacji służy z pewnością ścisła codzienna współpraca ZGN Śródmieście z Biurem
Stołecznego Konserwatora Zabytków.
Wydawane wytyczne konserwatorskie zawierają najważniejsze informacje dotyczące wartości substancji zabytkowej lokali. Przyszli
najemcy lokali mieszkalnych zapoznają się
z nimi w trakcie prowadzonych przedremontowych uzgodnień ze służbami technicznymi
zakładu gospodarowania nieruchomościami.
Wytyczne dla lokali użytkowych stanowią
uzupełnienie informacji zamieszczanych
w ogłoszeniach o konkursie dla kandydatów
na nowych najemców. Umowy najmu lokali
zarówno mieszkalnych, jak i użytkowych zawierają informacje dotyczące stopnia ochrony konserwatorskiej obiektu i wynikających
z niej obowiązków najemcy w wypadku
podejmowania prac remontowych. Zakład
Gospodarowania Nieruchomościami dzielnicy Śródmieście rozważa możliwość uzupełnienia umów najmu lokali mieszkalnych

o wykaz wykonanych robót i ich pełną dokumentację fotograficzną.
Wyremontowane lokale mieszkalne po
ich zasiedleniu w pewnym sensie znikają
z centrum zdarzeń jako zrealizowane zadanie. Tym bardziej znikają, im mniej problemów (różnej natury) stwarzają lub zgłaszają
w ciągu kolejnych lat ich najemcy. Umowy
najmu zawierane, w większości wypadków,
na czas nieokreślony są aktualne wiele lat.
Jeśli dzięki konferencji BSKZ autentyzm
miejskich wnętrz w Warszawie stanie się bardziej znany, a zasób komunalny miasta bardziej doceniony, to można się spodziewać,
że tym samym wzrośnie również stopień
ich ochrony. Być może należałoby rozważyć zbudowanie bazy inwentaryzacyjnej dla
zabytkowych zasobów lokalowych miasta,
w pierwszym rzędzie mieszkalnych, w której
powstanie i prowadzenie mogłyby być zaangażowane różne jednostki organizacyjne
miasta stołecznego. Załączony wybór przykładów wnętrz z zasobów m.st. Warszawy
pokazuje, z jakiego rodzaju materią zabytkową przychodzi mierzyć się zarządcy, i może
chociaż w części uzasadni słuszność użycia
w tytule niniejszego wystąpienia sformułowania „wyzwania remontowe”.
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Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Praskie wnętrza wokół placu gen. Józefa Hallera –
zabytkowe lokale w zarządzie Zakładu
Gospodarowania Nieruchomościami
dzielnicy Praga-Północ

Centra lokalne –
dlaczego są ważne?

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, realizując zadanie poprawy jakości życia mieszkańców, opracował projekt „Warszawskie
Centra Lokalne”1 inicjujący rewitalizację
miejskich budynków i przestrzeni publicznych ważnych dla uczytelnienia i zachowania historii i charakteru miasta. Warszawa
jest obszarem o niejednolitej strukturze
przestrzennej i społecznej. Niektóre miejsca
nie mają wykształconych centrów lokalnych,
co utrudnia mieszkańcom tworzenie wspólnoty, codzienną aktywność i budowanie poczucia przynależności.
Kontakty międzyludzkie w dużych
miastach powstają na dwóch poziomach:
lokalnym i metropolitalnym. Rozwój społeczności powinien odbywać się dwutorowo,
uwzględniając oba te wymiary. W praktyce
oznacza to przekształcenie struktury miasta
w ścisłym centrum oraz w centrach lokalnych, gdzie mieszkańcy przebywają na co
dzień. W Warszawie jest wiele takich miejsc,
są to jednak raczej nowe osiedla, które
miały w planie budowy zagospodarowanie
1

„Warszawskie Centra Lokalne”, studium koncepcyjne dotyczące
centrów lokalnych w Warszawie, Warszawa 2015 – https://sarp.
warszawa.pl/wordpress/wp-content/uploads/2015/11/CENTRA-LOKALNE-OW-SARP-2015-wersja-elektroniczna.pdf
[dostęp: 3 października 2021 roku].

przestrzeni wspólnej. Są również miejsca na
mapie stolicy wymagające odnowienia i rewitalizacji w istniejącej społeczności.
Niektóre dzielnice Warszawy wymagają
większych nakładów pracy i finansowych.
Dodatkowo rewitalizacja wybranych obiektów oraz zagospodarowanie przestrzeni
wokół nich często wymaga stosownych
uzgodnień z konserwatorem zabytków. To
oznacza inne procedury, inny okres realizacji
projektu oraz dodatkowe zgody na wprowadzanie planowanych zmian.
Zasady tej współpracy na poziomie samorządowym reguluje Zarządzenie Prezydenta
m.st. Warszawy z 2018 roku w sprawie
udziału Biura Stołecznego Konserwatora
Zabytków w realizacji inwestycji przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji
zabytków miasta stołecznego Warszawy
podejmowanych przez jednostki m.st.
Warszawy.
Warszawskie centra lokalne wymagające
ukształtowania i stworzenia pełnego programu usługowego zostały objęte działaniami wspomnianego projektu „Warszawskie
Centra Lokalne”. Jego celem jest rozwój życia
społecznego i zaspokojenie określonych potrzeb mieszkańców.
Pierwszym etapem projektu było stworzenie pojęcia „centrum lokalnego” oraz
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określenie potrzeb mieszkańców w wymiarze
użytkowym. Drugim – wytypowanie miejsc,
które spełniają te kryteria pod kątem lokalizacji i ukształtowania przestrzennego umożliwiającego koncentrację życia społecznego.
Zwrócono również uwagę na to, czy wybrane
lokalizacje odgrywają już jakąś rolę w świadomości mieszkańców, czy są miejscem spotkań i działań oddolnych. Po analizie sieci
przestrzeni publicznych w Warszawie wytypowano dwieście tzw. obszarów kluczowych,
nazwanych w przytoczonym opracowaniu
„obszarami węzłowymi”2.
W następnym etapie uwzględniono
opinie i potrzeby mieszkańców. Podczas
spotkań z aktywistami miejskimi zebrano
informacje, w jaki sposób ludzie definiują
przestrzeń wspólnotową. Za pomocą mediów społecznościowych określono miejsca,
które funkcjonują już w świadomości mieszkańców różnych dzielnic Warszawy jako
istniejące albo potencjalne centra lokalne.
W następnej kolejności określono wytyczne,
które definiują takie miejsca, czyli zawierają
element powszechnie dostępnej przestrzeni
publicznej:
• są wielofunkcyjne (z możliwością wymienności funkcji w zależności np. od pory
dnia czy roku),
• znajdują się w niewielkiej odległości
od miejsc zamieszkania (10–15 minut pieszo),
• służą wymianie: handlowej, intelektualnej, społecznej,
• mają ofertę dla różnych grup wiekowych
i społecznych,
• łączą ludzi, budują lokalną wspólnotę,
• mają przyjemną, estetyczną formę
urbanistyczną,
• mają niepowtarzalny charakter, budujący lokalną tożsamość.
W ten sposób powstała lista miejsc, które
poddano wizji lokalnej połączonej z audytem przestrzennym. Celem takiej analizy
było jak najszybsze osiągnięcie poprawy jakości życia okolicznych mieszkańców. Pod
uwagę wzięto:
2
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• możliwości przekształceń,
• stosunek spodziewanych rezultatów
do poniesionych nakładów,
• możliwe zmiany urządzenia terenu
i programu użytkowania (w tym wprowadzenia nowych funkcji),
• problemy własnościowe oraz logistyczne i formalne związane z przekształcaniem
obszaru (np. konieczność przebudowy infrastruktury drogowej bądź pozyskiwania
terenu).
Analizy wyłoniły 32 lokalizacje dające
największe szanse na poprawę jakości standardu przestrzennego. Miejsca te były weryfikowane pod kątem kwestii własnościowych
oraz ewentualnych kolizji z planowanymi

Lokal 2a przy placu
gen. Józefa Hallera 8:
1. przed remontem

historycznych drzwi
i wymianą witryn...
2. …i po zakończeniu

prac.

W artykule
wykorzystano
fotografie z zasobów
ZGN Praga-Północ

Lokal 10a przy placu
gen. Józefa Hallera 5:
3–4. wyremontowane

historyczne drzwi
i wymienione witryny

inwestycjami. W ten sposób wytypowano
dziesięć obszarów, które pierwsze objęto
programem. Na liście znalazł się także plac
gen. Józefa Hallera.

przetrzymywania jeńców przez hitlerowskiego okupanta. Na skwerze placu od ulicy
Janusza Groszkowskiego znajduje się obelisk
z napisem upamiętniającym tamte wydarzenia: „Miejsce uświęcone krwią żołnierzy raPlac gen. Józefa Hallera –
dzieckich i polskich zamordowanych przez
rys historyczny
hitlerowców w latach 1941–43”.
Historia placu gen. Józefa Hallera w WarObszar obecnego placu, dwuhektaroweszawie sięga okresu przed I wojną świato- go w kształcie wydłużonego prostokąwą. Na tym terenie znajdowały się rosyjskie ta, został wytyczony dopiero na początku
koszary, które po odzyskaniu przez Polskę XX wieku. Znajduje się między ulicami
niepodległości zostały przejęte przez 36 Dąbrowszczaków i Jagiellońską. Ruch kołoPułk Piechoty Legii Akademickiej. Podczas wy jest możliwy dzięki dwóm jednokierunkoII wojny światowej plac był miejscem wym ulicom po południowej i po północnej
stronie placu.
W drugiej połowie lat 40. XX wieku
pojawił się pomysł wybudowania osiedla
mieszkaniowego Praga II. Jego centrum
miał stanowić plac gen. Józefa Hallera,
wtedy nazywany jeszcze imieniem Juliana
Leszczyńskiego (pseudonim Leński), polskiego działacza komunistycznego. Projekt
pięćdziesięciohektarowego przedsięwzięcia przygotowali architekt Jerzy Gieysztor
oraz inżynier Jerzy Kumelowski. Budowa
trwała pięć lat – od 1952 roku do 1957 roku.
Osiedle Praga II wyróżniało się standardem
zamieszkania, to tu znajdowały się najlepiej zaopatrzone Delikatesy, słynne na całą
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Warszawę. Dodatkowo osiedle miało swoje
centrum społeczne, dziś nazywane „centrum
lokalnym”. Znajdowały się tam kina, sklepy,
znana restauracja Pod Niedźwiedziem, a także, użytkowana do dzisiaj, pętla autobusowa.
W samym centrum osiedla leży plac gen.
Józefa Hallera, który okalają zabytkowe już
teraz sześciopiętrowe budynki mieszkalne
z lokalami usługowymi.
W 1991 roku plac otrzymał nowego patrona, generała Józefa Hallera, który zasłynął m.in. jako dowódca Frontu Północnego
w czasie wojny polsko-bolszewickiej.
Obecnie plac gen. Józefa Hallera to jeden
z najbardziej charakterystycznych punktów
na mapie Warszawy. Znajdują się wokół niego banki, sklepy, salony kosmetyczne, kantor,
kwiaciarnie oraz restauracje.
W 2014 roku plac został zmodernizowany
i odnowiony. Prace przeprowadzono w ramach wsparcia z funduszy unijnych, dzięki
którym zagospodarowano centralny skwer
na placu, wykonano remont fontanny, plac
zabaw, chodniki i oświetlenie, a także nowe

nasadzenia krzewów i drzew. Prace realizował Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy
Praga-Północ. W przestrzeni publicznej
placu pojawiły się nowe elementy, przede
wszystkim wspomniany wyżej skwer z siłownią plenerową, placem zabaw oraz ujęciem
wody oligoceńskiej.

Lokal 1a przy placu
gen. Józefa Hallera 6:
5. stan przed pracami

remontowymi...

6. …i po

wyremontowaniu
historycznych drzwi
i wymianie witryny
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Lokal 1a przy placu
gen. Józefa Hallera 6:
7. odrestaurowana

mozaika ścienna

8. wyremontowane

pomieszczenie
z zabytkowymi
elementami

9. odrestaurowana

zabytkowa mozaika
terakotowa na
posadzce

Mimo ogromnego potencjału i dotychczasowych inwestycji obszar wokół placu
wciąż wymaga modernizacji i zmian.
Niektóre lokale użytkowe świecą pustkami,
a mieszkańcy nie czują przynależności do
miejsca zamieszkania i nie tworzą wspólnoty.
Plac gen. Józefa Hallera ma szansę, aby
stać się tętniącym życiem centrum lokalnym
dla wszystkich mieszkańców warszawskiej
Pragi. Potrzebne jest jednak zagospodarowanie przestrzeni obszarów zielonych, miejsc
na ogródki restauracyjne, parkingów oraz
infrastruktury rozrywkowo-wypoczynkowej.
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Największą wartość tego miejsca stanowi
przede wszystkim forma urbanistyczna – połączenie placu miejskiego i zielonego skweru.

Plac gen. Józefa Hallera –
konsultacje społeczne
i konserwatorskie

W ramach programu „Warszawskie Centra
Lokalne” powołano zespół koordynujący
przy Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ, składający się ze specjalistów z różnych dziedzin.
Każdy z nich wniósł do projektu zupełnie
inny punkt widzenia. Byli w tym gremium
m.in. projektant przestrzeni publicznej, architekt, architekt krajobrazu, projektant
w specjalności drogowej oraz projektanci
infrastruktury technicznej (oświetlenie, odwodnienie), a także psycholog społeczny,
psycholog środowiskowy i socjolog prowadzący konsultacje społeczne.
Zgodnie z założeniami projektu pierwszym etapem były konsultacje społeczne. Zespół składający się z zewnętrznych
ekspertów przeprowadził wiele spotkań
z mieszkańcami, które dały pełny obraz
potrzebnych zmian. Konsultacje odbywały
się również w formie warsztatowej z wykorzystaniem przygotowanych materiałów
prezentacyjnych, w tym roboczej makiety,
która miała za zadanie zilustrowanie rozwiązań wariantowych przez wymienność
poszczególnych elementów zagospodarowania. Organizowano także spotkania dla
podmiotów instytucjonalnych działających
w obszarze projektowania centrum lokalnego. Następnie zaproponowane zmiany
przestrzenne, rozwiązania urbanistyczne,
architektoniczne i krajobrazowe skonsultowano z Biurem Stołecznego Konserwatora
Zabytków (BSKZ). Jego opinia została
uwzględniona w planowanych działaniach.
Plac gen. Józefa Hallera został objęty
programem „Warszawskie Centra Lokalne”
w latach 2016–2019. Pierwszy etap zrealizował Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st.
Warszawy (ZGN Praga-Północ). Dotychczas
przeprowadzono remonty dwudziestu lokali
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użytkowych, konsultowanych z Biurem
Stołecznego Konserwatora Zabytków zgodnie z wymogiem przytoczonego wyżej
Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy
z 2018 roku. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami otrzymał przygotowane
przez Biuro Stołecznego Konserwatora
Zabytków wytyczne dotyczące sposobu i warunków prowadzenia inwestycji. Ich celem
było uzyskanie jak najszybszych rezultatów
w zakresie zachowania i wyeksponowania
wartości zabytkowych wnętrz.
Dodatkowo Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków wyznaczyło zespół pracowników do współpracy w zakresie realizacji inwestycji, a także określiło zasady
wsparcia. Dzięki temu wykonawca otrzymał

10–11. Lokal 2a przy

placu gen. Józefa
Hallera 8 –
odrestaurowane
historyczne drzwi
i wymienione witryny

Lokal 1a przy placu
gen. Józefa Hallera 8:
12. odtworzony

fragment malowideł
ściennych
13. odrestaurowana

kolumna z okładziną
lastrykową

14. Lokal 1a przy ulicy

Jagiellońskiej 56 –
odrestaurowana
posadzka z lastryka
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10. Wystrój sztukatorski

głównej klatki
schodowej, ulica Hoża
61
11. Okładzina

ceramiczna podłogi
holu wejściowego,
ulica Targowa 41

wystarczające wsparcie, które zaowocowało ma zachować funkcje kulturalno-edukacyjne.
bezproblemową i terminową realizacją pla- Zalecono również, aby czytelna pozostała
nowanych działań.
historia miejsca przez upamiętnienie artysty.
Lokal ten ma antresolę, która została wraz
Rewitalizacja lokali przy placu
z witrynami odremontowana przez Zakład
gen. Józefa Hallera w latach
Gospodarowania Nieruchomościami dziel2018–2019
nicy Praga-Północ, we współpracy z BSKZ.
W ramach projektu „Warszawskie Centra Stołeczny Konserwator Zabytków zlecił
Lokalne” rewitalizacji poddano dwadzieścia ekspertyzę branżową i program prac oraz
lokali użytkowych. Te, które miały walory za- sfinansował roboty konserwatorsko-remonbytkowe, zostały wyremontowane we współ- towe, w tym m.in. odtworzenie fragmentów
pracy z Biurem Stołecznego Konserwatora posadzek kamiennych, mozaik ściennych
Zabytków, który przygotował wytyczne i witraża.
określające zakres i sposób realizacji robót.
Pozostałe lokale, które objęto pracami
Między innymi zalecono zachowanie orygi- remontowymi i konserwatorskimi:
nalnego wystroju lokali, takich jak posadzki
• Lokal 1a przy placu gen. Józefa Hallera 8,
lastrykowe czy detale sztukatorskie.
położony na poziomie parteru. Zakład
Istotnym z punktu widzenia historycz- Gospodarowania Nieruchomościami dzielnego był lokal 1a przy ulicy Jagiellońskiej nicy Praga-Północ dokonał wymiany wi56. Kiedyś znajdowała się w nim pracownia tryn, a Biuro Stołecznego Konserwatora
artystyczna Bogdana Chmielewskiego – rzeź- Zabytków zajęło się odrestaurowaniem
biarza, autora m.in. pomnika Janusza Kor- dwóch kolumn pokrytych okładziną z lastryczaka w Warszawie. Zdecydowano, że lokal ka i posadzki lastrykowej, remontem faset
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Lokal 1a przy ulicy
Jagiellońskiej 56:
15. wnętrze pracowni

artystycznej przed
remontem...

16. ...i po zakończonych

pracach
konserwatorsko-remontowych

Lokal 1a przy ulicy
Jagiellońskiej 56:
17. odtworzona

posadzka kamienna,
mozaika ścienna
i witraż
18. wnętrze pracowni

po pracach
konserwatorsko-remontowych

oraz odtworzeniem fragmentów malowideł
ściennych.
• Lokal 10a przy placu gen. Józefa Hallera 5,
zlokalizowany na poziomie parteru i pierwszego piętra. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami dzielnicy Praga-Północ przeprowadził prace w zakresie wymiany witryn.
Konserwator zajął się remontem dwóch
historycznych witryn wraz z drzwiami wejściowymi do lokalu.
• Lokal 2a przy placu gen. Józefa Hallera 8,
zlokalizowany na poziomie parteru. Zakład
Gospodarowania Nieruchomościami dzielnicy Praga-Północ wykonał wymianę witryn,
konserwator objął remontem dwie historyczne witryny wraz z drzwiami.
• Lokal 1a przy placu gen. Józefa Hallera 6,
zlokalizowany na poziomie parteru, z pomieszczeniami piwniczymi. Remont lokalu
z wymianą witryn realizowany był przez ZGN
Praga-Północ z udziałem prac realizowanych
przez Stołecznego Konserwatora Zabytków (odrestaurowanie mozaiki ściennej,

odtworzenie fragmentów zabytkowych mozaik terakotowych na posadzce, odtworzenie
faset).
W pozostałych lokalach ZGN Praga-Północ przeprowadzał głównie remonty
w zakresie standaryzacji witryn, polegającej
przede wszystkim na ujednoliceniu wyglądu,
kolorystyki, podziału, grubości profili aluminiowych i kształtu witryn. Były to następujące lokale: usytuowane na antresoli 2a i 3a
przy placu gen. Józefa Hallera 5, podpiwniczony i usytuowany na parterze 6a przy placu
gen. Józefa Hallera 5 oraz usytuowane na parterze: 196 przy ulicy Władysława Skoczylasa
8, 14a przy placu gen. Józefa Hallera 5, 138
przy placu gen. Józefa Hallera 9, 128 i 129
przy placu gen. Józefa Hallera 10, 1b przy ulicy Jagiellońskiej 56, 7a przy placu gen. Józefa
Hallera 5, 3a przy ulicy Jagiellońskiej 56,
a także usytuowane na parterze i na antresoli
170 i 171 przy ulicy Jagiellońskiej 54, 1a przy
placu gen. Józefa Hallera 5 oraz w piwnicy
140 przy placu gen. Józefa Hallera 9.
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Lokal 1a przy ulicy
Jagiellońskiej 56:
19. pracownia po

zakończonych pracach
konserwatorsko-remontowych

20. jedna

z płaskorzeźb
zdobiących ściany
pracowni

Koszt pierwszego etapu inwestycji wokół
placu gen. Józefa Hallera – wymiana witryn
i remont lokali w latach 2018–2019 w ramach
programu „Warszawskie Centra Lokalne” –
wyniósł około 5 milionów złotych.

Charakterystyka zasobu
Zakładu Gospodarowania
Nieruchomościami dzielnicy
Praga-Północ

Praga-Północ jest jedną z najbardziej historycznych dzielnic miasta. Ze wszystkich
budynków wzniesionych przed 1900 rokiem,
a będących własnością m.st. Warszawy, aż
60% usytuowanych jest właśnie tutaj. Zakład
Gospodarowania Nieruchomościami dzielnicy Praga-Północ zarządza lokalami w 746
budynkach. Do rejestru zabytków wpisanych
jest 305 nieruchomości, w tym 54 indywidualnie, a 251 w zabytkowych układach urbanistycznych. W gminnej ewidencji zabytków
znajduje się 639 budynków (228 budynków
wspólnotowych i 411 stanowiących w całości własność m.st. Warszawy). Szczegółowe
informacje na tent temat prezentuje tabela 1.
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Nieruchomości

Własność
m.st. Warszawy

Wspólnotowe

Łącznie

474
44

272
10

746

Budynki w zabytkowym układzie urbanistycznym

118

133

251

Budynki nieobjęte ochroną konserwatorską

58

34

9

Liczba budynków

Zabytki wpisane indywidualnie do rejestru
zabytków
Budynki w gminnej ewidencji zabytków

Tabela 1. Charakterystyka nieruchomości w zarządzie

Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy4

Lata powstania

Liczba budynków

1900–1918

218

1850–1899

60

1919–1939

270

1946–1949

15

1940–1945

10

1950–1969

145

2001–2021

11

1970–2000
Łącznie

17

746

Tabela 2. Budynki, w których znajdują się lokale

w zarządzie Zakładu Gospodarowania
Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ
m.st. Warszawy według daty powstania5

Budynki zabytkowe, którymi zarządza
ZGN Praga-Północ, pochodzą głównie
z pierwszej połowy XX wieku. Aż 573 obiekty z zabytkowego zasobu powstało przed
1950 rokiem. Co ciekawe, 60 budynków pochodzi jeszcze z XIX wieku. Najwięcej, aż
270, wybudowano przed II wojną światową
(tabela 2).
Ostatnie lata działalności ZGN Praga-Północ przyniosły wzmożoną współpracę
z Biurem Stołecznego Konserwatora Za3

Dane Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

4

Ibidem.

411

228

54

639

bytków. Wynikający z przywołanego powyżej Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy
z 2018 roku wymóg konsultacji z samorządowym organem konserwatorskim
wydawać się mógł na początku tylko komplikacją i spiętrzeniem dodatkowych formalności. Uzyskanie wytycznych BSKZ do
robót planowanych przez ZGN Praga-Północ
w obiektach zabytkowych nie jest obowiązkiem ustawowym. Zakład Gospodarowania
Nieruchomościami dzielnicy Praga-Północ
na mocy Ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami jest jednak zobowiązany do uzyskania pozwolenia lub uzgodnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków (MWKZ)5.
Doświadczenia ZGN Praga-Północ pokazują jednak, że współpraca z miejskim
konserwatorem jest potrzebna i niejednokrotnie przyśpiesza procedurę uzyskania
formalnych pozwoleń konserwatorskich od
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Z praktyki wynika, że opracowana przez miejskiego konserwatora
analiza – rozpoznanie obiektu wraz ze szczegółowymi wytycznymi konserwatorskimi
– stanowi dla MWKZ materiał pomocniczy
w podejmowaniu decyzji co do zakresu i sposobu planowanych robót w zabytku. Ponadto
przypisanie w BSKZ konkretnych osób
zarówno do bieżących kontaktów, jak i do
współpracy na etapie realizacji zadania
przyczynia się do skrócenia formalności, pozwalając na szybkie i sprawne prowadzenie
5

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami.
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prac. Cenną pomocą jest również wsparcie
BSKZ w postaci przejęcia części wydatków
realizowanych zadań, przede wszystkim
branżowych ekspertyz i badań konserwatorskich, a także finansowania i nadzoru robót.
Przykładami potwierdzającymi udaną współpracę obu jednostek są chociażby omówione
w artykule prace konserwatorskie i budowlane przeprowadzone w lokalach użytkowych
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przy placu gen. Józefa Hallera czy remonty
konserwatorskie dziewiętnastowiecznych
zabytków: kamienicy przy ulicy ks. Ignacego
Kłopotowskiego 30, blisko stusześćdziesięcioletniej czynszówki przy ulicy Strzeleckiej
10, a także zabezpieczenie stutrzydziestoletniej drewnianej konstrukcji oficyny Edmunda
Burkego przy ulicy Kawczyńskiej 26.

Marek Piekarek
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zarządzanie historycznym zasobem lokalowym
w dzielnicy Praga-Południe – podsumowanie
doświadczeń z perspektywy zarządcy

Z

decydowana większość wielorodzinnych
budynków mieszkalnych stanowiących zasób lokali mieszkalnych i użytkowych w dzielnicy Praga-Południe została
wybudowana w reżimie pierwszego Prawa
budowlanego w Polsce. Wprowadzony rozporządzeniem (z mocą ustawy) Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928
roku akt o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli1 określał całościowo podstawy
prawne i zasady działalności w zakresie
urbanistyki, architektury i budownictwa.
Dokument ten zawierał:
• regulacje określające cele, zasady i procedury formalnoprawne sporządzania i zatwierdzania planów zabudowy oraz ich
realizacji przez parcelację nieruchomości,
urządzanie dróg, ulic, i placów, skwerów,
parków i innych obiektów użytku publicznego, także scalanie i przekształcanie działek
budowlanych,
• przepisy policyjno-budowlane mające
na celu zapewnienie w budowie obiektów
budowlanych i w zespołach zabudowy ładu
budowlanego, bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa użytkowania oraz odpowiednich

1

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 roku o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli.

warunków użytkowych, w tym szczególnie
higieniczno-sanitarnych,
• warunki wykonywania projektów (planów) i kierowania robotami budowlanymi
przez osoby posiadające odpowiednie
uprawnienia budowlane, a także warunki
i tryb uzyskiwania takich uprawnień oraz
odpowiedzialność karną i zawodową tych
osób.
Prawo to zostało zmienione 31 stycznia
1961 roku, gdy uchwalone zostały dwie regulacje: Prawo budowlane2 oraz Ustawa o planowaniu przestrzennym3.
Stan techniczny (fizyczny) tych budynków po prawie stuletniej już eksploatacji
uległ zużyciu, a procesy starzenia zdecydowanie przyspieszyły z powodu zaniechania
prowadzenia konserwacji i prac naprawczych. Oceniając tylko stan samych klatek
schodowych i elewacji budynków, można
stwierdzić, że są zużyte w 70–90%, a ich
wygląd wpływa na jakość, charakter i odbiór
przestrzeni publicznej. Ich dalsza eksploatacja bez przeprowadzenia całościowych
remontów i napraw na kolejne lata grozi

2

Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 roku – Prawo budowlane.

3

Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 roku o planowaniu przestrzennym. Por. Władysław Korzeniewski, Stosowanie Prawa
budowlanego, Warszawa 2005, s. 12.
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doprowadzeniem zasobu do stanu zagrożenia, a w konsekwencji do całkowitego wyłączenia z użytkowania.
Przejęte przez miasto tzw. dekretem
Bieruta z października 1945 roku4 i znacjonalizowane nieruchomości gruntowe oraz
budynki były eksploatowane i zarządzane
bez brania pod uwagę podstawowych
zasad ekonomii czy wiedzy technicznej.
Przejęty po zmianach politycznych zasób
był więc w katastrofalnym stanie technicznym. Mimo innej już rzeczywistości społeczno-gospodarczo-politycznej kwestie nie
tylko natury finansowej, ale także prawnej
i własnościowej – związane z utrzymaniem
tak zdewastowanego i zużytego mienia
komunalnego – nie pozwoliły dotąd rozwiązać tego problemu. Z uwagi na bardzo
szczupły zasób mieszkaniowy decyzje
w sprawie lokali są obecnie podejmowane
z preselekcją czynników społecznych, a nie
technicznych, i nie zawsze mogą uwzględnić
w pełni wymóg utrzymania zasobów w stanie technicznym określonym przez aktualizowane przepisy. Należy tutaj podkreślić, że
główną przyczyną ograniczenia tego zasobu
była polityka sprzedaży mieszkań z bonifikatą, prowadzona przez miasto w ostatnim
dwudziestoleciu5.
Przez wiele lat zabezpieczenie i monitoring tych zasobów ograniczał się jedynie
do robót doraźnych, głównie likwidowania stanu zagrażającemu bezpieczeństwu
użytkowania, nie wykonywano jednak całościowych prac modernizacyjnych i remontowych. Brak sukcesywnego prowadzenia
koniecznych napraw, konserwacji i modernizacji wraz z monitoringiem zachodzących zmian doprowadził komunalny zasób
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4

„Dekret Bieruta” – zwyczajowa nazwa Dekretu z dnia 26
października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów
na obszarze m.st. Warszawy. Na podstawie dekretu na własność gminy m.st. Warszawy przechodziły wszelkie grunty w przedwojennych granicach miasta.

5

Liczba mieszkań zmniejszyła się ze 154 888 na koniec 1995
roku do 81 563 według stanu na 2016 rok. Por. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy
na lata 2018–2022, Uchwała nr LIX/1535/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2017 roku, Załącznik nr 1, s. 61.

mieszkaniowy do zużycia moralnego. W tej
sytuacji dalsza taka eksploatacja jest ekonomicznie nieuzasadniona, a lokale mieszkalne
stanowiące ten zasób nie mogą zaspokoić
oczekiwań najemców.
Budynki stanowiące zasób mieszkaniowy dzielnicy Praga-Południe nie spełniają
w większości wymagań zapisanych w dziale
Oszczędność energii i izolacyjność cieplna
w ministerialnym rozporządzeniu w sprawie
warunków technicznych6. W obiektach wybudowanych do lat 50. XX wieku wykorzystanie
energii pierwotnej przekracza czterokrotnie
maksymalne wskaźniki jej zużycia na cele
ogrzewania, wentylacji i przygotowania
ciepłej wody. Otynkowane z dwóch stron
i wykonane z cegły pełnej ściany zewnętrzne
o grubości 51 cm mają współczynnik przenikania ciepła U = 1,26 W/(m2 · K)7, a obecne
wymagania określają jego wielkość na
0,20 W/(m2 · K). W wielu budynkach nie działa
prawidłowo wentylacja, a część lokali mieszkalnych jest porażona korozją biologiczną,
co oznacza, że nie spełniają one wymogów technicznych dotyczących ochrony
przed zawilgoceniem i korozją biologiczną
(zagrzybieniem)8. Opierając się tylko na
wartościach przywołanych parametrów technicznych, klasyfikujących jakość zewnętrznych przegród budowlanych, nie można nie
zauważyć, że wydawanie środków finansowych w celu podniesienia standardu lokalu
mieszkalnego wymaga przed rozpoczęciem
takich robót remontowych wykonywania
szczegółowych analiz techniczno-ekonomicznych całego budynku. Dopiero wnioski
z otrzymanych ekspertyz pozwalają określić
zasadność wydatkowania środków finansowych na odtworzenie lub przywrócenie
6

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia
2019 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

7

Mirosław Żukowski, Jak zmniejszyć koszty ogrzewania, Warszawa 1999, s. 45.

8

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dział VIII,
rozdz. 4.

Przykład prac
zrealizowanych
w budynku
mieszkalnym przez
ZGN Praga-Południe:
1–5. budynek

komunalny, stan
przed rozpoczęciem
prac remontowych,
listopad 2018 roku.
W artykule
wykorzystano
fotografie autora
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funkcjonalności zasobów mieszkaniowych
w dzielnicy Praga-Południe.
W rzeczywistości jednak dzielnicowy
wydział lokalowy podejmuje decyzję o przygotowaniu danego lokalu do dalszego najmu,
najczęściej bez zlecenia takich ekspertyz,
czyli bez stosownej wiedzy o zakresie, kosztach robót oraz stanie technicznym i funkcjonalnym budynku, w którym znajduje się
wskazany do zasiedlenia lokal. Jakkolwiek
wydaje się oczywiste, że decyzje wydziału
lokalowego powinny dotyczyć tylko zasobów
przygotowanych do zasiedlenia, a więc spełniających wymogi określone w warunkach
technicznych, to nie zawsze jest to możliwe.
Priorytetem działań miasta w zakresie mieszkalnictwa jest zapewnienie potrzebującym
dachu nad głową. Spełnienie jednak tego
ustawowego obowiązku nie zawsze da się
pogodzić z realnymi możliwościami, jakimi
dysponuje urząd miejski9. Osobną kwestią
jest zasób lokalowy o statusie pustostanu,
który w teorii powinien być przekazany do
pionu technicznego jednostki organizacyjnej, przygotowującej, zgodnie z wiedzą
i zasadami zarządzania zasobami, program
jego remontu lub modernizacji. Zadaniem
takiej jednostki jest również określenie wielkości nakładów finansowych niezbędnych
do odtworzenia zasobu na oczekiwanym
poziomie.
Inwestorzy oraz projektanci z lat 30. XX
wieku zakładali okres użytkowania tworzonych budowli na sto, może sto dwadzieścia
lat. Popełnili błąd, a raczej nie mieściło im
się w głowach, że przyszły właściciel w czasie eksploatacji doprowadzi swoje dobra
do „śmierci technicznej” przez zaniechanie
wykonywania obowiązków wynikających
z racjonalnego korzystania z własnego
zasobu. Największe zaniedbania nastąpiły,
co podkreślono już wcześniej, w okresie
powojennym, kiedy eksploatacja budynków była niewłaściwa, wręcz barbarzyńska,

i doprowadziła do utraty walorów funkcjonalnych wielu mieszkań w zasobie
komunalnym.
Należy tutaj zauważyć, że współczesny
stan wiedzy, wyrażony m.in. w polskiej normie PN-ISO 6240: 1998 „Właściwości użytkowe w budownictwie”, określa planowany
okres użytkowania obiektu budowlanego
na pięćdziesiąt lat – przy założeniu, że ma
być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem
i przewidzianym sposobem utrzymania bez
potrzeby napraw powszechnie stosowanych
konstrukcji10.
Aby zrozumieć obecny stan rzeczy, warto
przybliżyć rolę oraz ustawowe obowiązki
zarządcy na przykładzie miejskiej jednostki
budżetowej – Zakładu Gospodarowania
Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy (ZGN Praga-Południe),
powołanego Uchwałą Rady m.st. Warszawy z 2 grudnia 2004 roku. Jednostka ta, tak
jak pozostałe zakłady gospodarowania nieruchomościami, funkcjonuje na podstawie
następujących przepisów:
• Ustawy o samorządzie gminnym11,
• Ustawy o ustroju miasta stołecznego
Warszawy12,
• Ustawy o finansach publicznych13,
• Ustawy o pracownikach samorządowych14,
• Kodeksu postępowania administracyjnego15.
Przedmiotem działalności ZGN Praga-Południe, zapisanym w statucie jednostki,
jest m.in. zarządzanie lokalami tworzącymi
zasób mieszkaniowy oraz powierzonym zasobem nieruchomości m.st. Warszawy, w tym:
10 Adam Baryłka, Poradnik rzeczoznawcy budowlanego, t. 1, War-

szawa 2018, s. 103.
11

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

12 Ustawa z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecz-

nego Warszawy.
13 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicz-

nych.
14 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samo-

9
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Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego, art. 4, ust. 1–2.

rządowych.
15 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania

administracyjnego.

• eksploatowanie lokali,
• organizowanie napraw, konserwacji,
remontów i modernizacji,
• sporządzanie planów rzeczowo-finansowych rocznych i wieloletnich dla każdej nieruchomości, w tym remontów i modernizacji
oraz inwestowania w nieruchomość.
Z kolei „misją Zakładu Gospodarowania
Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy jest gospodarowanie nieruchomościami w sposób efektywny,
oszczędny, zgodny z prawem i terminowy
w ramach posiadanych środków finansowych i zasobów, w celu zaspokajania potrzeb
klientów”16.
6–9. Wnętrza

po zakończeniu prac
remontowych, drugi
kwartał 2020 roku

Zgodnie z przywołaną wyżej misją
i z przytoczonych aktów prawnych wynika,
że zakład gospodarowania nieruchomościami powinien opierać swoją działalność
na sporządzanych przez swoich specjalistów
ekspertyzach analizujących stan techniczny
i funkcjonalny każdego budynku, w tym
niespełniającego wymogów technicznych.
Ocena stanu technicznego powinna wynikać z zapisów w protokołach z okresowych
obowiązkowych kontroli budynków. Ocena
funkcjonalna powinna być przeprowadzona
w ramach obowiązkowych przeglądów wykonywanych co pięć lat17. Przy braku takiej
oceny funkcjonalnej w protokołach należałoby przy wykonywaniu całościowej oceny

16 Por. https://www.zgnpragapld.waw.pl/misja.html [dostęp:

3 sierpnia 2021 roku].

17 Prawo budowalne, art. 62 ust. 1 pkt 2.
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stanu technicznego i zachowania budynku
posłużyć się się przynajmniej kryteriami
oceny elementów budynku, takimi jak zaproponowane w tabeli 1.
Tabela 1. Stan funkcjonalny – kryteria oceny18

Ocena

Zużycie elementu (w %)

Interpretacja

stan dobry

6–15

Budynek dość sprawnie funkcjonujący, drobne uchybienia w standardzie
elementów.

stan zadowalający

16–30

stan średni

31–50

stan zły

51–70

stan bardzo dobry
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Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy
na lata 2021–202519. „Warszawski Standard
Mieszkaniowy” zakłada przywrócenie funkcji mieszkalnych w lokalach i budynkach po
przeprowadzeniu koniecznych prac remontowych i budowlanych. Jednak lokale, które

0–5

Stan bardzo dobry, zgodny z projektem.

Średnia efektywność technologiczna, celowa częściowa modernizacja
niektórych systemów i instalacji.

Przekroczenie limitu norm, celowa częściowa modernizacja i adaptacja
zgodnie z obecnymi standardami i normami.

Wymagana gruntowna modernizacja, gwarantująca izolacyjność cieplną,
dźwiękową oraz wymianę systemów zgodnie z obowiązującymi standardami
i normami.

Podstawowy podział powinien być
wykonany według kryterium bezpiecznego użytkowania – z zasobów należałoby
wyłączyć budynki, których naprawa lub
wymiana elementów jest nieuzasadniona
z powodów ekonomicznych. W tej grupie
budynków remont lokali mieszkalnych
powinien być zabroniony, a eksploatacja
budynku powinna zmierzać do wyłączenia
z użytkowania. Należałoby w tej sytuacji
opracować analizę efektywności zamierzenia budowlanego w celu podjęcia właściwej
decyzji dotyczącej dalszych losów budynku.
Powinien zatem powstać na tym etapie harmonogram działań, wraz z etapowaniem
konkretnych prac do wykonania i z określeniem terminów i szacunkowych nakładów
finansowych. Celem tych działań byłaby
albo pełna modernizacja lub nawet odbudowa nieruchomości, albo pozyskanie
terenu pod przyszłą inwestycję. W pozostałych budynkach zasoby mieszkaniowe
powinny być sklasyfikowane w nawiązaniu
do podziału opisanego w „Warszawskim
Standardzie Mieszkaniowym” zawartym
w Wieloletnim Programie Gospodarowania

nawet po przeprowadzonym remoncie nie
będą mogły spełniać minimalnych standardów lokali mieszkaniowych, powinny być
przeznaczone do wykorzystania w inny sposób. Warto zauważyć, że zapisy w standardzie eliminują z komunalnego rynku lokale,
które mają zawilgocone ściany20.
Wieloletni Program Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy
na lata 2021–2025 daje gminom podstawy
racjonalnej gospodarki remontowej zarządzanych przez nie zasobów. Program może
zakończyć się sukcesem, pod warunkiem
że harmonogramy działań naprawczych
zostaną przygotowane zgodnie z zasadami
programowania przedsięwzięć budowlanych
w odniesieniu do budynku, a nie do lokalu
mieszkalnego, przy założeniu, że podstawowym źródłem decyzji będzie przeprowadzony rachunek efektywności inwestycji
budowlanej.

18 Operaty szacunkowe – przykłady, cz. 6, Warszawa 2012, s. 54.

20 Ibidem, s. 14, pkt d „lokale na pomieszczenia tymczasowe”.

19 Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Za-

sobem m.st. Warszawy na lata 2021–2025, w tym Program Mieszkaniowy m. st. Warszawy, Uchwała nr XLVII/
1459/2021 Rady m.st. Warszawy z 15 kwietnia 2021 roku, Załącznik nr 6, „Warszawski Standard Mieszkaniowy”.

10–13. Wnętrza

w sierpniu 2021 roku,
po zasiedleniu w
maju 2020 roku

Wieloletni Program Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy
na lata 2021–2025 wskazuje obowiązek
współpracy m.in. zakładów gospodarowania
nieruchomościami z urzędem konserwatorskim przy realizacji inwestycji dotyczących
budynków wpisanych do rejestru zabytków
oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków
(GEZ). Zasady takiej współpracy precyzuje
na poziomie samorządowym Zarządzenie
Prezydenta m.st. Warszawy nr 754/2018
z 14 maja 2018 roku, obligujące jednostki
miasta do konsultacji z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków. Dokument ten,
normując zasady współpracy miejskich jednostek przy zabytkach, wprowadza definicję
„inwestycji”, która odbiega od potocznego
zrozumienia tego słowa jako wydatkowania
środków finansowych w specjalnym reżimie
Ustawy o finansach publicznych. Z wprowadzonej do przywoływanego zarządzenia
definicji wynika obowiązek pisemnego informowania dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków o zamiarze i zakresie

wykonywania jakichkolwiek robót w lokalu
mieszkalnym znajdującym się w budynku
będącym pod prawną ochroną konserwatorską lub ujętym w gminnej ewidencji
zabytków.
Z punktu widzenia zakładu gospodarowania nieruchomościami realizacja przywołanego obowiązku może spowodować
konieczność wytwarzania dodatkowej korespondencji dotyczącej remontów lokali
mieszkalnych w budynkach zabytkowych,
szczególnie budynków ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Może to wywołać
uzasadnione obawy, że większość takich
pism będzie dotyczyła tak naprawdę lokali,
które de facto nie reprezentują już żadnych
wartości artystycznych, naukowych lub
historycznych. Należy dodać, że zakłady
gospodarowania nieruchomościami jako
pracodawca nie wymagają od zatrudnionych
w nich osób wiedzy niezbędnej do oceny
walorów zabytkowych zarządzanych obiektów. Wydaje się zatem zasadne, aby Stołeczny
Konserwator Zabytków w ramach swojej
135

Marek Piekarek

działalności sporządził i przesyłał dyrektorom zakładów gospodarowania nieruchomościami wytyczne konserwatorskie dotyczące
każdego adresu (budynku) objętego jego
nadzorem, przed wystąpieniem zakładu
o zaopiniowanie planowych w zabytku prac.

budynku, na podstawie pozyskanych opinii
lub ekspertyz,
5. wprowadzić do planu wykonanie robót
budowlanych, w zależności od dostępnych
środków należy,
6. przeprowadzać remonty lokali mieszkalnych w pełnym zakresie tylko w budynWnioski
kach o zadowalającym stanie funkcjonalnym,
Należy:
7. przeprowadzać remonty lokali miesz1. przeprowadzić rzetelną klaryfikację kalnych w budynkach o średnim stanie
zasobów budynkowych, aby stwierdzić, czy funkcjonalnym w ograniczonym zakresie,
dany budynek spełnia wymogi określone w sprowadzającym się np. tylko do odnowienia
warunkach technicznych,
warstw fakturowych (malowanie z drobną
2. podjąć decyzję co do dalszego wykorzy- naprawa podłoża), dezynfekcji i czyszczenia
stania każdego budynku,
urządzeń sanitarnych, naprawy okładzin
3. wykonać stosowne ekspertyzy, oceny podłóg i ścian. Większe naprawy powinny
lub audyty dotyczące budynków, które być wykonywane na zasadzie porozumień
zostały dopuszczone do dalszej eksploatacji, remontowych – na ryzyko i koszt najemcy
4. zlecić opracowanie całościowych lokalu.
dokumentacji projektowych dla każdego
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Propozycja standardów dokumentacji –
przykład programu prac dla lokali zabytkowych1
Informacja o budynku, w którym znajduje się lokal:

• 	ogólna charakterystyka wraz z aktualną dokumentacją fotograficzną2 (elewacje i wnętrze klatki schodowej
– poglądowo),
• 	zakres ochrony konserwatorskiej: budynek wpisany do
rejestru zabytków, ujęty w gminnej ewidencji zabytków,
• 	status prawny budynku: całkowita własność miasta,
wspólnota mieszkaniowa, objęty roszczeniami, inny status prawny.

Opis lokalu:

• 	rzut lokalu, rzut kondygnacji,
• 	ogólna charakterystyka lokalu wraz z aktualną dokumentacją fotograficzną poszczególnych pomieszczeń,
• 	wpis elementów wystroju wnętrz do rejestru zabytków ruchomych lub inny dokument dotyczący ochrony
wnętrz3,
• 	lokal: użytkowany, pustostan,
• funkcja obecna: lokal mieszkaniowy, lokal użytkowy, pracowania artystyczna, inna funkcja,
• 	opis zachowanego wystroju wraz z dokumentacją zdjęciową: stolarka okienna i drzwiowa wraz z okuciami,
posadzki, zabudowa wnęk, okładziny ceramiczne, oświetlenie, sztukaterie, polichromie, lastryko, osłony grzejników, piece, armatura łazienkowa,
• określenie materiału, techniki, sposobu wykonania i kolorystyki zachowanych elementów wraz z dokumentacją
zdjęciową.

1

Lokal w budynku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków.

2

Aktualne zdjęcia w dobrej rozdzielczości (co najmniej 300 dpi, ostre).

3

Pracownie artystyczne w zasobach miasta, lokale o szczególnej wartości historycznej, wyznaczone na podstawie zapisów
Uchwały nr LXVII/1857/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 maja 2018 roku.
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Informacja o wcześniejszych pracach i (lub) badaniach
prowadzonych w obiekcie:

• 	zakres, charakter i data wykonanych prac i (lub) badań.

Ocena stanu technicznego lokalu oraz wnioski4:

• ocena w konsultacji ze specjalistami branżowymi,
wraz z dokumentacją zdjęciową poszczególnych detali
i z zaznaczeniem zniszczeń5.

Program planowanych prac w obiekcie:

• planowana funkcja wraz z programem funkcjonalno-użytkowym,
• najem lokalu na czas krótkoterminowy lub nieokreślony,
• opis konkretnych prac wraz z ich uzasadnieniem, z zaznaczeniem na planach,
• uzasadnienie konieczności ewentualnej wymiany autentycznych elementów – jeśli zaistniała taka potrzeba,
• w wypadku uzasadnionej konieczności wymiany wykonanie inwentaryzacji pomiarowej (stolarka w skali 1:20,
detale w skali 1:1) w celu odtworzenia oryginalnych
elementów.

Program prac konserwatorsko-restauratorskich6:

• metody i technologia poszczególnych zabiegów konserwatorskich lub restauratorskich wraz z określeniem efektu
końcowego.
• zalecenia dla najemcy w zakresie bieżącej konserwacji
zabytkowych elementów wystroju (załączone do umowy
o najem lokalu)7.
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4

W konsultacji z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków.

5

Ocena stanu technicznego powinna być przeprowadzona przez specjalistów branżowych, np. w zakresie konserwacji drewna,
metaloplastyki, polichromii czy sztukaterii.

6

W konsultacji z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków.

7

W konsultacji z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Zabytkowe wnętrza – kanon dobrych praktyk

Klatki schodowe

Należy dążyć do zachowania:
• konstrukcji schodów (materiał) i ich wykończenia: okładzin podestów, spoczników,
stopni, podstopni, policzków schodów,
• balustrad schodowych (w pierwotnej wysokości) i oryginalnych pochwytów,
• elementów wykończenia, w tym okładzin,
detali dekoracyjnych: wnęk, nisz, luster, podłóg deskowych, posadzek ceramicznych, sztukaterii, dekoracji malarskich,
• stolarki drzwiowej do lokali,
• galanterii metalowej: klamek, okuć, zamków,
tabliczek numerycznych mieszkań, dzwonkówi, list lokatorów, skrzynek na listy, zabytkowych opraw oświetleniowych.
Lokale mieszkaniowe

Należy dążyć do zachowania:
• wystroju sztukatorskiego i malarskiego
pomieszczeń,
• oryginalnych okładzin ściennych (płytki
w kuchniach, łazienkach),
• podłóg drewnianych, parkietów, posadzek
wykończonych płytkami bądź lastryko,
• oryginalnej stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej (ościeżnice, skrzydła,
klamki, szklenie) wraz z wymiarami otworów
(szerokość),
• oryginalnej stolarki okiennej (najczęściej
w konstrukcji ościeżnicowej lub skrzynkowej)
wraz z oryginalnymi okuciami,
• elementów indywidualnego wystroju i (lub)
wyposażenia, np.: kolumny, gzymsy, nisze,
lustra w obudowie architektonicznej, kominki,
piece kaflowe, parapety, półki, oświetlenie,
• drewnianej zabudowy wnękowej (szafy,
pawlacze) i meblowej (np. kuchenne szafki
podokienne – lodownie), ozdobne grzejniki/
kaloryfery,

Co robić:

• przed remontem wykonać
odkrywki, badania stratygraficzne,
• flekować ubytki odlewów
i kamienia, uzupełniać zniszczone fragmenty posadzek
i podłóg materiałami zbliżonymi do oryginalnych,
• zachować oryginalną stolarkę.
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• pierwotnego rozkładu pomieszczeń, komunikacji, funkcji, metrażu, proporcji wnętrz
(wysokość), np. zachowanie drzwi z dostępem do kuchennych klatek schodowych,
podziałów kuchnia/służbówka, układów
amfiladowych.
Lokale użytkowe, w tym pracownie
artystyczne

Należy dążyć do zachowania:
• witryn sklepowych, gablot reklamowych,
krat okiennych, rolet wraz z mechanizmami
otwierania/zamykania,
• ukształtowania wnętrz (antresole, schody,
kolumny),
• wyposażenia ruchomego: indywidualnie protektorowane meble użytkowe i ekspozycyjne
oraz oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne
(np. neony),
• dekoracji mozaikowych, malarskich i witrażowych,
• okładzin kamiennych i ceramicznych,
• posadzek i schodów lastrykowych, boazerii,
okładzin drewnianych i z płyt fornirowanych,
• tynków strukturalnych, wykończeń ze żwirobetonu lub odkrytych konstrukcji betonowych,
• typografii oznaczeń i napisów informacyjnych.

Czego unikać:

• malowania (np. farbami olejnymi) lamperii na oryginalnych
tynkach i okładzinach,
• stosowania współczesnych płytek ceramicznymi i gresowych,
tynków mozaikowych,
• malowania elementów o naturalnym wykończeniu: drewno, kamień (z wyjątkiem pierwotnie polichromowanego),
mosiądz,
• prowadzenia instalacji
i umieszczania szafek technicznych w przypadkowych miejscach, podyktowanych jedynie
względami praktycznymi.

Co należy wiedzieć:
Zabytki podlegają odstępstwom od wielu
nakazów technicznych i przeciwpożarowych1.

1
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Artykuł 9 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, zwłaszcza ust. 3 pkt 4, w którym mowa o tym, że w wypadku obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską – należy przedłożyć pozytywną opinię wojewódzkiego
konserwatora zabytków w zakresie wnioskowanego odstępstwa.

Zarządzenie
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
nr 754/2018 z 14 maja 2018 r.
w sprawie udziału Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków w realizacji
inwestycji przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków
lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków miasta stołecznego Warszawy
podejmowanych przez jednostki m. st. Warszawy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1875 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 130) zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządzenie określa zasady udziału Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu
m.st. Warszawy w realizacji inwestycji przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy, w tym układów urbanistycznych oraz zorganizowanej zieleni, podejmowanych przez jednostki m.st. Warszawy.
§ 2. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu mowa jest o:
1) inwestycji - rozumie się przez to działania mogące prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku nieruchomego, w szczególności roboty budowlane;
2) jednostkach m.st. Warszawy – rozumie się przez to jednostki organizacyjne w rozumieniu Regulaminu Organizacyjnego miasta stołecznego Warszawy oraz jednostki
pomocnicze m.st. Warszawy;
3) Dyrektorze – rozumie się przez to Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora
Zabytków Urzędu m.st. Warszawy lub osobę przez niego upoważnioną do czynności
przewidzianych w niniejszym zarządzeniu.
§ 3. Jednostki m.st. Warszawy informują w formie pisemnej Dyrektora o zamiarze podjęcia
inwestycji, wskazując w szczególności:
1) zabytek, którego dotyczy inwestycja;
2) przewidywany czas rozpoczęcia i zakończenia inwestycji;
3) charakter i zakres inwestycji;
4) szacowany koszt inwestycji.
§ 4. 1. Dyrektor może w terminie 14 dni od daty powiadomienia, o którym mowa w § 3, przekazać w formie pisemnej jednostce m.st. Warszawy wytyczne co do sposobu i warunków
prowadzenia inwestycji, mające na celu uzyskanie jak najlepszych efektów dla zachowania
lub wyeksponowania wartości zabytkowych obiektu, którego dotyczy inwestycja.
2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Dyrektor może przed upływem terminu,
o którym mowa w ust. 1, przedłużyć ten termin, jednak nie więcej niż o kolejne 14 dni.
O przedłużeniu terminu Dyrektor informuje zainteresowaną jednostkę m.st. Warszawy.
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§ 5. Jednostka m.st. Warszawy uwzględnienia wytyczne przy opracowywaniu dokumentacji
technicznej inwestycji oraz zapewnia ich stosowanie przy realizacji inwestycji.
§ 6. Jednostka będąca:
1) instytucją kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862, z późn. zm.), dla
której m.st. Warszawa pełni funkcję organizatora,
2) podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) w formie samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej, której podmiotem tworzącym jest m.st. Warszawa,
3) spółką kapitałową z udziałem m.st. Warszawy, może poinformować w sposób określony w § 3 Dyrektora o prowadzeniu lub zamiarze inwestycji oraz uzyskać wytyczne,
o których mowa w § 4 ust. 1.
§ 7. Dyrektor może wyznaczyć pracownika Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków do
współpracy z jednostką m.st. Warszawy w zakresie realizacji inwestycji, a także zaproponować porozumienie pomiędzy Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków a jednostką m.st.
Warszawy określające zasady wsparcia udzielonego przez to Biuro przy realizacji inwestycji.
§ 8. 1. W terminie 30 dni od daty wejścia w życie zarządzenia jednostki m.st. Warszawy
realizujące inwestycje w dniu wejścia w życie zarządzenia, informują Dyrektora o takich
inwestycjach. Postanowienie § 3 stosuje się odpowiednio.
2. W terminie 30 dni od daty powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor może
przekazać jednostce m.st. w formie pisemnej wytyczne, o których mowa w § 4 ust. 1, biorąc
pod uwagę stan zaawansowania inwestycji.
§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom biur Urzędu m.st. Warszawy,
Burmistrzom dzielnic m.st. Warszawy, kierownikom jednostek organizacyjnych m.st.
Warszawy.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy
/-/ Hanna Gronkiewicz-Waltz
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Album ze zdjęciami zabytkowych wnętrz
należących do m.st. Warszawy
i współzarządzanych przez miasto
Fot. Dominika Szewczykiewicz

1. Ulica Wilcza,
kamienica z początku
XX wieku
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2. Ulica Stanisława
Noakowskiego,
kamienica z lat 1910–1912
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3. Ulica Stanisława
Noakowskiego,
kamienica z lat 1910–1912
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4. Ulica Stanisława
Noakowskiego,
kamienica z lat 1910–1912
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5. Ulica Stanisława
Noakowskiego,
kamienica z lat 1910–1912
6. Ulica Wilcza,
kamienica z początku
XX wieku
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7. Ulica Stanisława
Noakowskiego,
kamienica z lat 1910–1912
8. Ulica Mokotowska,
kamienica z lat 1893–1904
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9. Ulica Mokotowska,
kamienica z lat 1893–1904
10. Ulica Katowicka,
kamienica z końca lat
trzydziestych XX wieku
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11. Ulica Stanisława
Noakowskiego,
kamienica z lat 1910–1912
12. Ulica Podchorążych,
willa z końca lat
dwudziestych XX wieku
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13. Ulica Wilcza,
kamienica z początku
XX wieku
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14. Ulica Stanisława
Noakowskiego, kamienica
z początku XX wieku
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15. Ulica Stanisława
Noakowskiego, kamienica
z początku XX wieku
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16. Ulica Stanisława
Noakowskiego, kamienica
z początku XX wieku,
stolarka balkonowa
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17. Ulica Juliana
Bartoszewicza,
kamienica z lat
trzydziestych XX wieku,
posadzka ceramiczna
(gorseciki) w łazience
18. Ulica Stanisława
Noakowskiego,
kamienica z początku
XX wieku, ceramiczna
okładzina ścian w kuchni

156

19. Ulica Wilcza, kamienica
z początku XX wieku,
posadzka ceramiczna
w łazience
20. Ulica Juliana
Bartoszewicza,
kamienica z lat
trzydziestych XX wieku,
gorseciki w kuchni
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21. Ulica Stanisława
Noakowskiego,
kamienica z lat 1910–1912,
posadzka ceramiczna
22. Ulica Emiliana
Konopczyńskiego,
kamienica z lat
trzydziestych XX wieku,
posadzka ceramiczna
w kuchni
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23. Ulica Stanisława
Noakowskiego, kamienica
z lat 1910–1912, posadzka
ceramiczna
24. Ulica Wiejska,
kamienica z lat
trzydziestych XX wieku,
okładzina w holu
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25. Ulica Wilcza, kamienica
z lat trzydziestych XX wieku,
posadzka ceramiczna
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26. Ulica Stanisława
Noakowskiego, kamienica
z lat 1910–1912, posadzka
ceramiczna w łazience
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27. Ulica Podchorążych,
willa z końca lat
dwudziestych XX wieku,
dekoracyjne grzejniki
28. Ulica Stanisława
Noakowskiego, kamienica
z początku XX wieku,
dzwonek do drzwi
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29. Ulica Wilcza, kamienica
z początku XX wieku,
dekoracyjne szklenie okna
klatki schodowej
30. Ulica Wiejska,
kamienica z lat
trzydziestych XX wieku,
mosiężna klamka drzwi
wejściowych do mieszkania
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31. Ulica Juliana
Bartoszewicza, kamienica
z lat trzydziestych
XX wieku, drzwiczki
popielnika
32. Ulica Zajęcza,
kamienica z lat
trzydziestych XX wieku,
detal pieca kaflowego
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33. Ulica Juliana
Bartoszewicza, kamienica
z lat trzydziestych XX wieku,
klamka drzwi wewnętrznych
34. Ulica Stanisława
Noakowskiego, kamienica
z lat 1910–1912, zamek
i dzwonek drzwi
wejściowych do mieszkania
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35. Ulica Wilcza,
kamienica z początku
XX wieku, piec kaflowy
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36. Ulica Stanisława
Noakowskiego,
kamienica z początku
XX wieku, piec kaflowy

167

37. Ulica Poznańska,
kamienica z początku
XX wieku, piec kaflowy
38. Ulica Wilcza, kamienica
z początku XX wieku, piec
kaflowy
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39. Ulica Zajęcza,
kamienica z lat
trzydziestych XX wieku,
drzwiczki pieca kaflowego
40. Ulica Stanisława
Noakowskiego, kamienica
z początku XX wieku,
ozdobne drzwiczki pieca
kaflowego
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41. Ulica Wilcza,
kamienica z początku
XX wieku, parkiet taflowy
42. Ulica Sewerynów,
kamienica z lat
trzydziestych XX wieku,
parkiet „jodełka”
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43. Ulica Mokotowska,
kamienica z lat 1893–1904,
parkiet taflowy
44. Ulica Wilcza, kamienica
z początku XX wieku,
parkiet taflowy
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45. Ulica Podchorążych,
willa z lat dwudziestych
XX wieku, klatka
schodowa
46. Ulica Podchorążych,
willa z lat dwudziestych
XX wieku
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47. Ulica Kozia, kamienica
z zachowaną klatką
schodową z końca XIX wieku
48. Ulica Emiliana
Konopczyńskiego,
kamienica z lat trzydziestych
XX wieku, lastrykowa
posadzka w holu klatki
schodowej
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49. Ulica Stanisława
Noakowskiego,
kamienica z lat 1910–1912,
drzwi wejściowe
do mieszkania
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50. Ulica Zajęcza,
kamienica z lat
trzydziestych XX wieku,
wewnętrzna stolarka
drzwiowa
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51. Ulica Katowicka,
kamienica z końca lat
trzydziestych XX wieku,
fornir na wewnętrznej
stolarce drzwiowej
52. Ulica Stanisława
Noakowskiego, kamienica
z początku XX wieku,
wewnętrzna stolarka
drzwiowa
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53. Ulica Zajęcza,
kamienica z lat
trzydziestych XX wieku,
stolarka drzwiowa
z oryginalnym szkleniem
54. Ulica Widok, kamienica
z lat 1894–1896, detal
skrzydła drzwi wejściowych
do mieszkania
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55. Ulica Juliana
Bartoszewicza, kamienica
z lat trzydziestych
XX wieku, stolarka
balkonowa
56. Ulica Stanisława
Noakowskiego, kamienica
z początku XX wieku,
stolarka okienna
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57. Ulica Wilcza, kamienica
z początku XX wieku,
stolarka okienna klatki
schodowej
58. Ulica Katowicka, willa
z lat trzydziestych XX wieku,
stolarka okienna
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59. Ulica Widok,
kamienica z lat 1894–1896,
drzwi wejściowe do
mieszkania z dekoracyjną
supraportą

180

60. Ulica Wiejska, kamienica
z lat trzydziestych XX wieku,
okładzina kamienna w holu

181

61–64. Ulica Stanisława
Noakowskiego, kamienica
z początku XX wieku,
sztukaterie

182

183

65. Ulica Mokotowska,
kamienica z początku
XX wieku, sztukateria
66. Ulica Stanisława
Noakowskiego, kamienica
z początku XX wieku,
sztukateria

184

