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Rozdziaª 1

Wst¦p

Dokument jest przedstawieniem obiektów zwiedzonych, w pierwszym kwartale 2008r., podczas
wycieczek szlakiem budownictwa drewnianego w Warszawie.

Wycieczki zainspirowane zostaªy list¡ obiektów wyci¡gni¦t¡ z regulaminu odznaki krajo-
znawczej - Szlakiem Zabytków Architektury Drewnianej w Warszawie1. Poni»ej zamie±ciªem
list¦ obiektów, które zwiedziªem. Dzi¦ki tej li±cie zrealizowaªem seri¦ spacerów niedaleko miejsca
zamieszkania, a przy okazji mo»liwo±¢ zdobycia odznaki.

Poni»ej zamie±ciªem list¦ obiektów, wraz z odniesieniem do odpowiednich stron z opisem.
Lista zawiera wszystkie obiekty znajduj¡ce si¦w regulaminie odznaki, jednak do dnia 2008-03-31
wª¡cznie, odwiedzona zostaªa tylko cz¦±¢. Reszta jest w planach :)

BEMOWO

� Willa z lat 1897-1902, ul.Poªczy«ska 59,

� Osiedle Przyja¹« z 1952 r., ul.Konarskieg.

BIA�O��KA

� Ko±cióª p.w. ±w. Michaªa Archanioªa z 1534 r. , ul.Gª¦bocka 119,

� Dworek z XVIII w. na terenie zespoªu dworskiego Tarchomin, ul.Meho�era 2.

MOKOTÓW

� Dom mieszkalny z 1935 r., ul.Jodªowa 18

PRAGA PÓ�NOC

� Dom ogniska opieku«czego z 1934 r., ul.�rodkowa 9 (punkt 2.7).

PRAGA PO�UDNIE

� Dzwonnica z 1817 na terenie zespoªu Ko±cioªa p.w. MB Zwyci¦skiej, ul.Grochowska 365
(punkt 2.6),

� Dom mieszkalny z pocz¡tku XX w., ul.Walecznych 37 (punkt 2.5).

SRÓDMIE�CIE

� Pawilon parkowy - �wi¡tynia Diany z 1820 r. na terenie zespoªu paªacowo-parkowego �azienki
Królewskie ul.Belwederska (punkt 2.3),

� Osiedle Jazdów z 1945 r., ul.Jazdów (punkt 2.4).

1http://om.pttk.pl/kkionz/drewbud.html
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TARGÓWEK

� Ko±cióª p.w. Zmartwychwstania Pa«skiego oraz Dzwonnica z 1919 r., ul.Ksi¦cia Ziemowita
39, (punkt 4.4)

� Ko±cióª p.w. ±w. Wincentego z 4 ¢w. XIX, ul.±w. Wincentego 83 (Cmentarz Bródnowski),
(punkt 4.5)

� Dom Paprockiego, ul.Biruty 18 (punkt 2.8).

URSYNÓW

� Wikarówka z 1872 r. przy Ko±ciele ±w. Katarzyny, ul.Fosa 17 (punkt 2.2),

� Dom (chaªupa) z poªowy XIX, ul.Bekasów 61 (punkt 2.1),

� Le±niczówka z ko«ca XIX, ul.Rydzowa 1 (punkt 3.3),

� Dwór z 1820 r., ul.Rosoªa 19 (punkt 3.2),

� Chaªupa z ko«ca XIX w., ul.Kokosowa 1/5 (punkt 3.1).

WAWER

� Dom mieszkalny z lat 1920-30, ul.Derkaczy 79, (punkt 4.2)

� d. dworzec kolejowy Falenica z 1900 r., ul.Patriotów 40B, (punkt 4.1)

� Dom mieszkalny z 1929 r., ul.Zasobna 46/48. (punkt 4.3)

WESO�A

� Ko±cióª p.w. Naj±wi¦tszego Serca Pana Jezusa z 1916 r., ul.Borkowska 1.

WILANÓW

� Gajówka z poªowy XIX w. na terenie zespoªu paªacowo-ogrodowego Morysin.

W�OCHY

� Obiekty z l. 1870-80 na terenie zespoªu dworskiego, ul.1 Sierpnia 11: budynek inwentarski,
stodoªa, wozownia, czworak.

WOLA

� Dom mieszkalny z ko«ca XIX na terenie zakªadu ogrodniczego Ulrichów, ul.Górczewska 124.
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Rozdziaª 2

Obiekty zwiedzone 2-ego lutego

Byªa wtedy sobota. Okoªo tygodnia wcze±niej zaplanowaªem j¡ na zwiedzenie wybranych obiektów
budownictwa drewnianego. Dzie« przed zaplanowaªem sobie dokªadn¡ tras¦ wycieczki. Poni»ej
kolejne zwiedzone budowle, w chronologicznej kolejno±ci.

2.1 Dom (chaªupa) z poªowy XIX w., ul. Bekasów 61

(a) Lokalizacja chaªupy z poªowy XIX w. (Imielin Stary)

W chwili obecnej drewniany zabytek ju» nie istnieje. Odwiedziªem wskazane miejsce, by
napotka¢ jedynie teren budowy.

Jak udaªo si¦ pó¹niej ustali¢, na podstawie dokumentów Rady Dzielnicy Ursynów m. st. War-
szawy, zabytek ulegª skre±leniu z wykazu ze wzgl¦du na wcze±niejsze prawie doszcz¦tne spalenie.
Dalsz¡ konsekwencj¡ byªo usuni¦cie pozostaªo±ci i nowe zagospodarowanie gruntu:
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UCHWA�A Nr 169
Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
z dnia 5 lipca 2005 r.
w sprawie: przyj¦cia uwag do wst¦pnego projektu �Studium uwarunkowa« i kierunków
zagospodarowania przestrzennego m.st.Warszawy�

Zaª¡cznik Nr 1
do Uchwaªy Nr 169
Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z dnia 5 lipca 2005 r.

V.
4. Nale»y rozwa»y¢ wyeliminowanie z wykazu zabytków obiektu pn. chaªupa przy
ul. Bekasów 61, który przed laty ulegª niemal doszcz¦tnemu spaleniu.1

Lokalizacja gdzie staª zabytek znajduje si¦ na zdj¦ciu numer 5.26.

2.2 Wikarówka z 1872 r. przy Ko±ciele ±w. Katarzyny, ul.
Fosa 17

(b) Lokalizacja wikarówki przy Ko±ciele ±w. Katarzyny (Dolina Sªu»ewiecka)

Ko±cióª i para�a ±w. Katarzyny w Warszawie � najstarszy istniej¡cy ko±cióª w obecnych
granicach Warszawy w dzielnicy Ursynów w rejonie Sªu»ewa.

Ju» w 1065 roku istniaª na terenie Sªu»ewa o±rodek misyjny benedyktynów. Para�a ±w.
Katarzyny zostaªa ufundowana w 1238 roku przez ksi¦cia Konrada Mazowieckiego, erygowana

1Tekst zaczerpni¦ty z http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/29334F77-13C2-4F6E-9E00-7253821839B5/

599269/169.pdf [2008-02-14, 11:10]
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przez biskupa pozna«skiego Pawªa Bni«skiego. Do XVIII wieku ko±cióª ten podlegaª diecezji
pozna«skiej, pó¹niej warszawskiej.2

Znajduje si¦ na zdj¦ciach numer 5.23, 5.24 i 5.25.

2.3 Pawilon parkowy - �wi¡tynia Diany z 1820 r. na tere-
nie zespoªu paªacowo-parkowego �azienki Królewskie ul.
Belwederska

(c) Lokalizacja �wi¡tynii Diany (�azienki Królewskie)

Nad sadzawk¡ u stóp Belwederu stoi �wi¡tynia Diany , zwana niegdy± ±wi¡ty-
ni¡ Sybilli. Wzniesiono j¡ okoªo 1822 r., zapewne wedªug projektu Kubickiego. Ta
drewniana budowla, na planie prostok¡ta, otoczona jo«sk¡ kolumnad¡, nawi¡zuje do
klasycznej architektury staro»ytnej Grecji. Po obu stronach portalu ustawiono odlane
w »eliwie lwy (zapewne w zakªadach suchedniowskich).

We wn¦trzu ±wi¡tyni znajduje si¦ salka o±wietlona umieszczonymi w ±cianach bocz-
nych prostok¡tnymi oknami. Pomieszczenie to zdobi¡ malowidªa o motywach kwiatów
i owoców, których wykonawc¡ byª mo»e Adam Byczkowski.3

Znajduje si¦ na zdj¦ciu numer 5.5.
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(d) Lokalizacja Osiedla Jazdów (Jazdów)

2.4 Osiedle Jazdów z 1945 r., ul. Jazdów

Osiedle Jazdów w Warszawie - kolonia okoªo 30 parterowych drewnianych domków
jednorodzinnych powstaªa w 1945 roku i znajduj¡ca si¦ na tyªach Parku Ujazdowskiego
w Warszawie.

Osiedle domków �«skich na skarpie wi±lanej przy ul. Jazdów mi¦dzy gmachem
Sejmu a Parkiem Ujazdowskim na terenie dawnego Szpitala Ujazdowskiego zostaªo
zbudowane w 1945 roku jako tymczasowe mieszkanie dla robotników pracuj¡cych przy
odbudowie Warszawy. Drewniane domy wchodz¡ce w skªad tej kolonii pochodziªy z
reparacji wojennych jakie Finlandia byªa zmuszona ±wiadczy¢ po II wojnie ±wiatowej
na rzecz ZSRR. Oddane przez Zwi¡zek Radziecki Polsce domki te wznoszono pó¹niej
w ró»nych cz¦±ciach kraju, w tym w Warszawie.

Osiedle Jazdów wzniesione wedªug planów jako prowizoryczne na okres okoªo 5 lat
przetrwaªo jako jedno z nielicznych tego typu stanowi¡c do dzi± ciekawostk¦ warszaw-
skiego �ródmie±cia.4

Znajduje si¦ na zdj¦ciach numer - od 5.6 do 5.14.

2.5 Dom mieszkalny z pocz¡tku XX w., ul. Walecznych 37

To jedyny drewniany dom na Saskiej K¦pie. Jest reliktem typowej zabudowy tej dzielnicy w XIX
w. i na pocz¡tku XX w. Ma okoªo stu lat, ale jego obecny wygl¡d jest w du»ym stopniu wynikiem

2Tekst opracowany na podstawie http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw.

_Katarzyny_w_Warszawie [2008-02-14, 11:10]
3Tekst zaczerpi¦ty z http://lazienki.ueu.pl/content/view/113/170/lang,pl/ [2008-02-14, 11:10]
4Tekst zaczerpi¦ty z http://pl.wikipedia.org/wiki/Osiedle_Jazd%C3%B3w_w_Warszawie [2008-02-14, 11:10]
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(e) Lokalizacja om mieszkalny z pocz¡tku XX w. (Saska K¦pa)

rekonstrukcji. Na tyªach domu, wzdªu» parkanu posesji, biegnie chodnik prowadz¡cy na ulic¦
D¡brówki, gdzie z zachowaª si¦ fragment kocich ªbów. Powodem dla którego ulica ta jest ±lepa
jest fakt i» dom stoi tak jak go zbudowano - skosem. Wªa±nie w ten sposób wybudowaªa go jego
pierwsza wªa±cicielka � Anna Klotylda z Neumannów Przybytkowska.

Dom caªy czas znajduje si¦ w r¦kach tej samej rodziny. Odremontowany po zimie 1977 roku,
po tym jak jeden ze spadkobierców wykupiª cz¡stkowe udziaªy w domu od krewnych.

Obecnie nie prezentuje si¦ okazale, jednak jest kawaªkiem historii Saskiej K¦py.5

Znajduje si¦ na zdj¦ciach numer 5.3 i 5.4.

2.6 Dzwonnica z 1817 na terenie zespoªu Ko±cioªa p.w. MB
Zwyci¦skiej, ul. Grochowska 365

Ko±cióª Matki Boskiej Zwyci¦skiej zostaª zbudowany w pobli»u dawnego pola
elekcyjnego, w miejscu gdzie do XVIII wieku staª najstarszy ko±cióª na Pradze, a
pó¹niej kaplica cmentarna, od 1917 roku peªni¡ca rol¦ ko±cioªa para�alnego.

�wi¡tyni¦ wzniesiono wedªug projektu Konstantego Jakimowicza w latach 1929-
1931 w stylu modernistycznym z elementami architektury roma«skiej jako wotum za
zwyci¦stwo w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Budowa nigdy nie zostaªa uko«czona w

5Tekst na podstawie �Drewniany dom »elaznej Anny� http://miasta.gazeta.pl/warszawa/1,80371,4241304.

html [2008-04-02, 22:30]
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(f) Lokalizacja dzwonnicy na terenie zespoªu Ko±cioªa p.w. MB Zwyci¦skiej (Praga Poªudnie)

zamierzonej formie. Nie wzniesiono bowiem zaprojektowanej przez architekta wysokiej
dzwonnicy oraz kru»ganka maj¡cego poª¡czy¢ ko±cióª i plebani¦.

Od 1992 roku ±wi¡tynia jest konkatedr¡ diecezji warszawsko-praskiej.6

Znajduje si¦ na zdj¦ciu numer 5.1.

2.7 Dom ogniska opieku«czego z 1934 r., ul. �rodkowa 9

Unikatowy jednopi¦trowy drewniany dom, prawdopodobnie z 1915 r. Przykªad ty-
powej praskiej zabudowy, licznie spotykanej jeszcze w latach '50 XX w. Dom posiada
ceglane piwnice i mury ogniowe. Zachowaªy si¦ drewniane obramowania okienne oraz
okiennice. W ±rodku znajduje si¦ piec ka�owy i rozeta na su�cie. Od chwili powstania
w domu mie±ci si¦ Towarzystwo Przyjacióª Dzieci Ulicy, obecnie imienia Kazimierza
Lisieckiego, pedagoga, który stworzyª wiele podobnych placówek w Polsce.7

Je±li chodzi o Towarzystwo Przyjacióª Dzieci Ulicy, to jednym z zaªo»ycieli, a pó¹niej dyrekto-
rem jest Kazimierz Lisiecki. Towarzystwo powstaªo w 1928r. Wtedy zostaªo te» zaªo»one pierwsze
Ognisko - budynek o którym mowa nale»aª do Ogniska �Praga�, zaªo»onego w 1933 r. Pod adresem
ul.�rodkowa 9, dziaªaªo ono przez okres okupacji hitlerowskiej Kazimierz Lisiecki nie przerywa
pracy pedagogicznej.8

Niezgodno±¢ dat wyst¦puj¡cych w tek±cie spowodowana jest ró»nymi ¹ródªami pochodzenia
tekstów. Niestety nie udaªo mi si¦ ustali¢, która z dat powstania domu jest prawdziwa.

6Tekst zaczerpni¦ty z dokumentu http://pl.wikipedia.org/wiki/Konkatedra_Matki_Bo%C5%BCej_Zwyci%C4%

99skiej_w_Warszawie [2008-04-02, 22:35]
7Tekst zaczerpni¦ty z dokumentu http://www.kazantyp.org.pl/przewodnik.doc [2008-02-14, 11:10]
8Tekst na podstawie strony http://www.otwock.pl/gazeta/09_00/wrzes_30.htm [2008-02-14, 11:10]
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(g) Lokalizacja domu ogniska opieku«czego (Targówek)

Znajduje si¦ na zdj¦ciu numer 5.2.

2.8 Dom Paprockiego, ul.Biruty 18

Stoj¡cy szczytem do ±w. Wincentego pi¦trowy drewniany dom z gankami wej±ciowymi od
podwórka jest ju» ostatnim tego typu budynkiem na Bródnie. Na pocz¡tku XX wieku podobnych
drewniaków byªo na tamtych terenach bardzo du»o. Wi¡zaªo si¦ to z zakazem wznoszenia domów
murowanych na przedpolu rosyjskich fortów.

Budow¦ tego przy Biruty rozpocz¡ª w 1901 r. pewien kolejarz. Nie starczyªo mu jed-
nak funduszy, by doprowadzi¢ inwestycj¦ do ko«ca. Po dziesi¦ciu latach budynek kupiª
mªynarz z Serocka Jan Zaso«ski. Varsavianista Jerzy Kasprzycki pisaª w swoich "Ko-
rzeniach miasta", »e przedwojennym wªa±cicielem posesji byª niejaki Paprocki. "Jego
brat masarz przyrz¡dzaª wy±mienite w¦dliny, dla s¡siadów byªy jednak zbyt drogie".
W±ród lokatorów byli m.in.: drobny rzemie±lnik, dziaªacz rewolucyjny, legionista, balet-
mistrz Opery Warszawskiej oraz a» siedmiu wojskowych, z których ka»dy w przeszªo±ci
walczyª w innej armii i na innym froncie.

Po ostatniej wojnie dom przej¡ª kwaterunek. Przez nast¦pnych kilkadziesi¡t lat
mówiono, »e drewniak zostanie rozebrany. Budynek do dzi± jest zamieszkany, ale nadal
wisi nad nim widmo rozbiórki - stoi bowiem w miejscu, gdzie ma przebiega¢ jezdnia
poszerzonej ulicy ±w. Wincentego.9

Znajduje si¦ na zdj¦ciach numer 5.21 i 5.22.

9Tekst zaczerpni¦ty ze strony http://miasta.gazeta.pl/warszawa/1,80371,4241304.html [2008-02-14, 11:00]
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(h) Lokalizacja Domu Paprockiego (Brudno)
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Rozdziaª 3

Obiekty zwiedzone 16-ego lutego

3.1 Chaªupa z ko«ca XIX w., ul.Kokosowa 1/5

(i) Lokalizacja Chaªupy z ko«ca XIX w. (Imielin)

Wygl¡da tak, jakby czas zatrzymaª si¦ przynajmniej ze sto lat temu. Na ªaweczce
przesiaduj¡ cz¦sto mieszka«cy. Na pytanie: - Ile dom ma lat? - odpowiadaj¡: - Tysi¡c.

Aleksander Mann spisaª relacj¦ Stefanii St¦»yckiej dotycz¡c¡ tego miejsca (�Dzie-
dzictwo. Zielony ±wiat Ursynowa�, Warszawa 2004 r.). Pani Stefania zapewniaªa, »e jej
rodzina mieszka w tej okolicy przynajmniej od sze±ciu pokole«: �Ta chaªupa ma ze 300
lat. Jak nasz król Jan III Sobieski pogoniª Turków spod Wiednia, to daª im spore sumy
na osiedlenie. Turcy postawili dwie chaªupy. Jedna spªon¦ªa po wojnie, a ile to byªo
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strachu, bo staªa zaraz po drugiej stronie�. Na podstawie tych dziwnych poda« Mann
nazwaª obiekt chaªup¡ tureck¡. Okre±liª, »e pochodzi z XIX wieku.1

Znajduje si¦ na zdj¦ciach numer 5.29, 5.30 i 5.31.

3.2 Dwór z 1820 r., ul.Rosoªa 19

(j) Lokalizacja dworu z 1820 r. (Natolin)

Posiadªo±¢ rodziny Karniewskich (Rosoªa 19) o powierzchni blisko 3,6 ha. [...]
Wokóª rosn¡ sady z ró»nymi gatunkami drzew owocowych. [...] Jako »e dziaªa tu
Zakªad Ogrodniczy Sequoia (adres Rosoªa 19), mo»na wej±¢ za ogrodzenie. Po obu
stronach drogi wjazdowej stoj¡ szklarnie i tunele z folii. Je±li wejdziemy gª¦biej na
posesj¦, po lewej stronie zobaczymy skromny dworek z gankiem i dwiema drewnianymi
kolumienkami. Jak twierdzi Aleksander Mann w tece rysunkowej z opisami �Dziedzic-
two. Zielony ±wiat Ursynowa� (Warszawa 2004), zostaª on przeniesiony w to miejsce
z Wierzbna ok. 1820 r. przez Jana Malczy«skiego, protoplast¦ rodu Karniewskich. -
Ten dom stoi tutaj od zawsze - upiera si¦ pan Michaª Karniewski, prawnuk Juliana
(tego od krzy»a). A jego »ona Maria dodaje: - Sady w tym miejscu mieli±my ju» na
pocz¡tku XIX wieku. St¡d pochodziªy sªynne antonówki póªtorafuntówki. Nadal mamy
stare odmiany jabªek, np. glogierówki, niesamowicie soczyste. Wkrótce b¦dziemy mie¢
najnowsz¡ odmian¦ malin laszka. Wszystkie kwiaty balkonówki to moja robota, w±ród
nich mamy 70 odmian pelargonii - zachwala Maria Karniewska.

Zakªad Ogrodniczy dziaªa od poniedziaªku do pi¡tku w godz. 10-19, w soboty - w
godz. 8-16.2

1Tekst zaczerpni¦ty ze strony http://miasta.gazeta.pl/warszawa/1,45505,3431683.html [2008-04-02, 23:30]
2Tekst zaczerpni¦ty ze strony http://miasta.gazeta.pl/warszawa/1,45505,3431598.html [2008-04-02, 23:43]
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Niestety, teren byª otwarty, jednak nie byªo tam »ywego ducha za wyj¡tkiem jednego owczarka
niemieckiego, który zajmowaª si¦ pilnowaniem terenu. Mimo wszystko postanowiªem zachowa¢
zdrowy rozs¡dek, gdy» pies miaª wi¦ksze z¦by, a ja plany co do dalszej drogi.

Znajduje si¦ na zdj¦ciu numer 5.28.

3.3 Le±niczówka z ko«ca XIX, ul.Rydzowa 1

(k) Lokalizacja le±niczówki z ko«ca XIX w. (Powsin)

Le±niczówka zbudowana w 1890 r. Nadle±niczym byª wtedy W¦gier Wiktor Stephan, który
wsªawiª si¦ zaprojektowaniem istniej¡cego do dzi± podziaªu powierzchniowego.

Obecnie pomieszczenia le±niczówki u»ytkowane s¡ przez Dziaª Lasów Zarz¡du Oczyszczania
Miasta.

Znajduje si¦ na zdj¦ciu numer 5.27.
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Rozdziaª 4

Obiekty zwiedzone 22-ego marca

To byªa sobota. Dzie« przed ±wi¦tami wielkanocnymi Anno Domini 2008. Pogoda byªa sªoneczna.
Trasa zostaªa zaplanowana kilka dni wcze±niej, dokªadniejsze planowanie odbyªo sie na dzie« przed.
Ogl¡danie obiektów zostaªo poª¡czone ze znalezieniem kilku skrzynek GeoCache, oraz odwiedze-
niem pomnika przyrody.

4.1 Dawny dworzec kolejowy Falenica z 1900 r., ul. Patriotów
40B

(l) Lokalizacja dawnego dworca kolejowego Falenica (Falenica)

Budynek stacji kolejowej pochodzi z 1900 r., kiedy to nast¡piªo oddanie linii dojazdowej kolejki
w¡skotorowej, jej pocz¡tkowa stacja znajdowaªa si¦ przy mo±cie Kierbedzia.
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Obecnie budynek jest nieczynny.

Znajduje si¦ na zdj¦ciach numer 5.36, 5.37 i 5.38.

4.2 Dom mieszkalny z lat 1920-30, ul. Derkaczy 79

(m) Lokalizacja domu mieszkalnego z lat 20(Falenica)

Z informacji zasi¦gni¦tych od zamieszkaªej w okolicy pani, w wieku okoªo sze±ciesi¦ciu pi¦ciu -
siedemdziesi¦ciu lat, dowiedziaªem si¦ kilku rzeczy o domu. Jego stan jest do±¢ dobry ze wzgl¦du na
fakt zamieszkania. Mieszka w nim, chyba samotnie, pewna starsza pani, która prócz zamieszkiwania
opiekuje si¦ domem. W roku 2007 zostaª wymieniony w nim dach i sam dom zostaª, w drobny
sposób, podreperowany. W zwi¡zku z powy»szym jest domem, nie ruin¡ - sprawdzone empirycznie.

Znajduje si¦ na zdj¦ciach numer - od 5.32 do 5.35.

4.3 Dom mieszkalny z 1929 r., ul. Zasobna 46/48

Niestety nie udaªo mi si¦ uzyska¢ »adnych informacji na temat tego budynku. Jedno jest pewne -
dziaªka na której si¦ znajduje jest bardzo ciekawie poªo»ona mi¦dzy ulicami Zasobn¡ i �limaka -
co± na ksztaªt mierzei.

Znajduje si¦ na zdj¦ciach numer - od 5.39 do 5.42.

4.4 Ko±cióª p.w. Zmartwychwstania Pa«skiego oraz Dzwon-
nica z 1919 r., ul. Ksi¦cia Ziemowita 39.

Ko±cióª pw. Zmartwychwstania Pa«skiego na Targówku Fabrycznym zlokalizowany
jest w Warszawie w dzielnicy Targówek w rejonie Targówek Fabryczny. Ko±cióª
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(n) Lokalizacja domu mieszkalnego z 1929 r. (Wawer)

wzniesiony zostaª z drewna dostarczonego przez kolejarzy w okresie mi¦dzywojennym
w stylu zakopia«skim. [...]

Ko±cióª Zmartwychwstania Pa«skiego zostaª wybudowany jako prowizoryczny i
tymczasowy, z my±l¡ postawienia pó¹niej w tym miejscu ±wi¡tyni murowanej. Mimo
to prawie w niezmienionym ksztaªcie sªu»y wiernym do dnia dzisiejszego.

[...]

Ko±cióª zbudowany zostaª jako jednonawowy, z podcieniami i prostok¡tnymi okien-
kami po bokach, o wysokim dachu krytym dachówk¡ z a»urow¡ sygnaturk¡ ze spicza-
stym heªmem. Przy ko±ciele wzniesiono plebani¦ w stylu dworkowym, do której budowy
u»yto materiaªów rozbiórkowych z soboru na placu Saskim. Przy ko±ciele stoi drewniana
dzwonnica o szkielecie wykonanym z torów kolei petersburskiej.1

Znajduje si¦ na zdj¦ciach numer - od 5.15 do 5.18.

4.5 Ko±cióª p.w. ±w. Wincentego z 4 ¢w. XIX, ul. ±w. Win-
centego 83 (Cmentarz Bródnowski)

Powstaª w latach 1887 - 1888, cztery lata po zaªo»eniu Cmentarza Bródzie«skiego.
Zaprojektowaª go architekt Edward Cichocki (1833 - 1899), autor m.in. Gmachu
Resursy Obywatelskiej przy Krakowskim Przedmie±ciu, obecnie znajduje si¦ tam
Towarzystwo Polonia. 28 pa¹dziernika 1888r. zostaª po±wi¦cony.

1Tekst zaczerpni¦ty ze strony http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Zmartwychwstania_Pa%

C5%84skiego_na_Targ%C3%B3wku_Fabrycznym (2008-04-04, 20:00)
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(o) Lokalizacja ko±cioªa p.w. Zmartwychwstania Pa«skiego (Targówek Przemysªowy)

Ko±cióª zostaª zbudowany z sosnowego drewna, które sªu»yªo jako rusztowanie
podczas renowacji Kolumny Zygmunta III Wazy. Materiaª ten pochodziª z drzew
±ci¦tych bez uprzedniego »ywicowania: wewn¦trzne pory wypeªnione byªy »ywic¡, co
chroniªo przed wilgoci¡ i szkodnikami.

Wej±cie do ko±cioªa prowadzi przez podcie« frontowy i krucht¦ do nawy. Prezbite-
rium, chór i nawy wsparte s¡ na wysmukªych sªupach drewnianych. Wn¦trze ozdobione
jest polichromi¡ autorstwa prof. mal. Wiesªawa Kanonowicza. [...]

Ta skromna ±wi¡tynia przetrwaªa wiele katastrof dziejowych. Do dzi± nie pojawiªy
si¦ tutaj »adne szkodniki. Ze wzgl¦du na ciekaw¡ architektur¦ i sposób budowania
(ryglówka przy u»yciu kantowizny) ko±cióª uznany jest za zabytek.2

Znajduje si¦ na zdj¦ciach numer 5.19 i 5.20.

2Tekst zaczerpni¦ty ze strony http://www.wincenty.waw.pl/wincentego (2008-04-04, 20:05)
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(p) Lokalizacja ko±cioªa p.w. ±w. Wincentego (Cmentarz Bródnowski)
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Rozdziaª 5

Dokumentacja fotogra�czna

Rysunek 5.1: Dzwonnica z 1817 na terenie zespoªu Ko±cioªa p.w. MB Zwyci¦skiej,
ul.Grochowska 365 - widok od strony ko±cioªa

Rysunek 5.2: Dom ogniska opieku«czego z 1934 r., ul.�rodkowa 9 - widok od frontu
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Rysunek 5.3: Dom mieszkalny z pocz. XX w., ul.Walecznych 37 - widok od strony ul.Walecznych

Rysunek 5.4: Dom mieszkalny z pocz. XX w., ul.Walecznych 37 - widok od strony ul.D¡brówki
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Rysunek 5.5: Pawilon parkowy - �wi¡tynia Diany z 1820r. na terenie zespoªu paªacowo-parkowego
�azienki Królewskie ul.Belwederska - widok od frontu

Rysunek 5.6: Osiedle Jazdów z 1945r., ul.Jazdów
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Rysunek 5.7: Osiedle Jazdów z 1945r., ul.Jazdów

Rysunek 5.8: Osiedle Jazdów z 1945r., ul.Jazdów
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Rysunek 5.9: Osiedle Jazdów z 1945r., ul.Jazdów

Rysunek 5.10: Osiedle Jazdów z 1945r., ul.Jazdów
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Rysunek 5.11: Osiedle Jazdów z 1945r., ul.Jazdów

Rysunek 5.12: Osiedle Jazdów z 1945r., ul.Jazdów
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Rysunek 5.13: Osiedle Jazdów z 1945r., ul.Jazdów

Rysunek 5.14: Osiedle Jazdów z 1945r., ul.Jazdów
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Rysunek 5.15: Ko±cióª p.w. Zmartwychwstania Pa«skiego, ul.Ksi¦cia Ziemowita 39 - widok od
frontu

Rysunek 5.16: Ko±cióª p.w. Zmartwychwstania Pa«skiego, ul.Ksi¦cia Ziemowita 39 - widok z prawej
strony
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Rysunek 5.17: Dzwonnica z 1919r., ul.Ksi¦cia Ziemowita 39

Rysunek 5.18: Ko±cióª p.w. Zmartwychwstania Pa«skiego oraz Dzwonnica z 1919r., ul.Ksi¦cia Zie-
mowita 39
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Rysunek 5.19: Ko±cióª p.w. �w.Wincentego z 4 ¢w. XIX w., ul.�w.Wincentego 83 (Cmentarz Bród-
nowski) - widok od przodu

Rysunek 5.20: Ko±cióª p.w. �w.Wincentego z 4 ¢w. XIX, ul.�w.Wincentego 83 (Cmentarz Bród-
nowski) - widok od tyªu
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Rysunek 5.21: Dom Paprockiego, ul.Biruty 18 - widok od frontu

Rysunek 5.22: Dom Paprockiego, ul.Biruty 18 - widok od tyªu
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Rysunek 5.23: Wikarówka z 1872r. przy Ko±ciele �w.Katarzyny, ul.Fosa 17 - widok od frontu

Rysunek 5.24: Wikarówka z 1872r. przy Ko±ciele �w.Katarzyny, ul.Fosa 17 - prawy bok
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Rysunek 5.25: Wikarówka z 1872r. przy Ko±ciele �w.Katarzyny, ul.Fosa 17 - lewy bok

Rysunek 5.26: ul.Bekasów 61 - miejsce gdzie kiedy± znajdowaª si¦ Dom (chaªupa) z poª.XIX w.
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Rysunek 5.27: Le±niczówka z k.XIX w., ul.Rydzowa 1 - widok z drogi

Rysunek 5.28: Dwór z 1820r., ul.Rosoªa 19 - widok zza ogrodzenia, od ul.Kazimierza Jerzewskiego
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Rysunek 5.29: Chaªupa z k.XIX w., ul.Kokosowa 1/5 - widok z ulicy

Rysunek 5.30: Chaªupa z k.XIX w., ul.Kokosowa 1/5 - tablica adresowa
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Rysunek 5.31: Chaªupa z k.XIX w., ul.Kokosowa 1/5 - wej±cie od frontu

Rysunek 5.32: Dom mieszkalny z lat 1920-30, ul.Derkaczy 79 - widok od ul.Derkaczy
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Rysunek 5.33: Dom mieszkalny z lat 1920-30, ul.Derkaczy 79 - widok od ul.Halnej

Rysunek 5.34: Dom mieszkalny z lat 1920-30, ul.Derkaczy 79 - widok od ul.Derkaczy
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Rysunek 5.35: Dom mieszkalny z lat 1920-30, ul.Derkaczy 79 - widok od strony bramy

Rysunek 5.36: d. dworzec kolejowy Falenica z 1900r., ul.Patriotów 40B - widok od ul.Walcowniczej
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Rysunek 5.37: d. dworzec kolejowy Falenica z 1900r., ul.Patriotów 40B - widok na ±cian¦ wschodni¡

Rysunek 5.38: d. dworzec kolejowy Falenica z 1900r., ul.Patriotów 40B - widok z peronu
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Rysunek 5.39: Dom mieszkalny z 1929r., ul.Zasobna 46/48 - widok od ul.Zasobnej (wschód)

Rysunek 5.40: Dom mieszkalny z 1929r., ul.Zasobna 46/48 - widok od ul.Zasobnej (zachód)
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Rysunek 5.41: Dom mieszkalny z 1929r., ul.Zasobna 46/48 - widok od ul.�limaka (wschód)

Rysunek 5.42: Dom mieszkalny z 1929r., ul.Zasobna 46/48 - widok od ul.�limaka (zachód)
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Rozdziaª 6

Podsumowanie

Na zdj¦¢ach nie ma uwiecznionej mojej osoby, ze wzgl¦du na fakt samotnego odbywania wycieczek.
Nie zaczepiaªem postronnych osób. Targa¢ statywu mi si¦ nie chciaªo.

Wykorzystane mapy pochodz¡ z serwisu Google Maps, z mapy mojego autorstwa.1

Wszystkie zdj¦cia zawarte w tym opracowaniu s¡ mojego autorstwa i jakiekolwiek ich wykorzy-
stanie bez mojej zgody jest zabronione.

Zbigniew P. Król

urodzony w Warszawie,
dnia 23 czerwca 1979r.

1Mapa dost¦pna jest pod adresem: http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8 &hl=pl &msa=0
&msid=100488937864188301973.0004451e7bbb38fd6ae0b &ll=52.253027,21.066284 &spn=0.445569,1.233215
&t=h &z=10
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