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Rozdziaª 1

Wst¦p
1.1

Opis i zaªo»enia IRK

Dokument zawiera sprawozdanie ze zwiedzania obiektów, podczas udziaªu w Indywidualnym
Rajdzie Krajoznawczym - Szlakiem przemysªu w Warszawie. Organizatorem rajdu jest Komisja

Krajoznawcza i Opieki nad Zabytkami OM PTTK w Warszawie. Rajd odbywaª si¦ w terminie
1 stycznia do 31 pa¹dziernika 2008. Przy czym po zako«czeniu rajdu przysªugiwaª dodatkowy
miesi¡c na wykonanie sprawozdania.
Jak wida¢ po cho¢by pobie»nym zapoznaniu si¦ z list¡ obiektów, przemysª i rzeniosªo Warszawy
byªy znacznie zró»nicowane i sªu»yªy gªównie zaspokojeniu potrzeb szybko rozwijaj¡cej si¦ stolicy.
Niestety niewiele z zakªadów przetrwaªo do czasów obecnych.
Wi¦kszo±¢ zakªadów jest zaniedbana i popada w ruin¦ (np. Warszawska Fabryka Drutu i

Gwo¹dzi [2.4.4]). Niektóre wr¦cz przestaj¡, na naszych oczach, istnie¢ (np. Zespóª browaru Hermana Junga [2.8.4]). Niektóre sªu»¡ innym celom, nieraz przebudowane (np. Budynek fabryczny
Garbarni [2.3.1]). Cz¦±¢ prosperuje w do±¢ niezmienionej formie (np. Zakªady Wedla [2.3.2]),
nieraz w doskonaªym stanie zachwyca swoim kunsztem (np. Zespóª stacji ltrów [2.2.1]). Los
cz¦±ci obiektów jest przes¡dzony gdy» dostaªy si¦ w r¦ce developerów, którym, co jest naturaln¡
kolej¡ rzeczy, zale»y bardziej na zyskach ni» na opiece nad histori¡ naszego pi¦knego miasta (np.

Zakªady Norblina [2.8.5] lub Zespóª Elektrowni Warszawskiej [2.5.1]).
Ten Indywidualny Rajd Krajoznawczy -  Szlakiem Przemysªu w Warszawie  zostaª ustanowiony
w celu utrwalenia lub wr¦cz zaistnienia w pami¦ci tych jak»e pi¦knych i niepowtarzalnych obiektów.
Regulamin dost¦pny na stronie [1].
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1.2

Lista obiektów z dat¡ odbycia wycieczki

Poni»ej przedstawiam list¦ obiektów, wraz z czasem zwiedzania i odniesieniem do opisu obiektu.
WARSZAWA - MOKOTÓW
Stacja pomp rzecznych

2.1.1

2008-09-06

2.2.1

2008-07-12

Budynek fabryczny Garbarni

2.3.1

2008-05-11

Zakªady Wedla

2.3.2

2008-05-11

Skªad Towarzystwa Akcyjnego A. Wróblewski

2.4.1

2008-05-11

Zajezdnia tramwajowa

2.4.2

2008-05-11

Stalownia Praska

2.4.3

2008-05-11

Warszawska Fabryka Drutu i Gwo¹dzi

2.4.4

2008-05-11

Zespóª d. fabryki Lamp i fabryki chemicznej Praga

2.4.5

2008-05-11

Zespóª d. oczyszczalni spirytusu Rektykacja Warszawska

2.4.6

2008-05-11

Zespóª Elektrowni Warszawskiej

2.5.1

2008-09-06

Warsztaty Fabryki Braci opie«skich

2.5.2

2008-08-30

Gmach mechaniki z hal¡ warsztatow¡ i kominem na terenie zespoªu

2.5.3

2008-08-30

Rze¹nia miejska

2.5.4

2008-09-06

Zakªady aparatów miedzianych A.Witta

2.5.5

2008-08-30

2.6.1

2008-05-25

2.7.1

2008-09-06

Zespóª gazowni (Muzeum Gazownictwa)

2.8.1

2008-10-19

Zespóª budynków stacji postojowej Warszawa - Szcz¦±liwice

2.8.2

2008-10-19

2.8.3

2008-08-30

Pozostaªo±ci zespoªu browaru Hermana Junga

2.8.4

2008-08-30

Zakªady Norblina (Muzeum Przemysªu)

2.8.5

2008-08-30

Zespóª fabryki Duschik i Szolce

2.8.6

2008-08-30

WARSZAWA - OCHOTA
Zespóª stacji ltrów
WARSZAWA - PRAGA POUDNIE

WARSZAWA - PRAGA PÓNOC

WARSZAWA - SRÓDMIECIE

zabudowa« Politechniki

WARSZAWA - WAWER
Fabryka Aparatów Elektrycznych K. Szpota«skiego
WARSZAWA - WILANÓW
Browar przy Zespole Paªacowo-Parkowym w Wilanowie
WARSZAWA - WOLA

Zespóª

Elektrowni

Tramwajów

Miejskich

(Muzeum

Powstania

Warszawskiego)
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Rozdziaª 2

Opisy obiektów
2.1

2.1.1

Mokotów

Stacja Pomp Rzecznych Wodoci¡gów Warszawskich

Czas powstania: 1880 r.
Lokalizacja: ul.Czerniakowska 124

(a) Lokalizacja Stacji Pomp Rzecznych Wodoci¡gów Warszawskich

Wej±cie na teren staji mo»liwe jedynie za okazaniem przepustki. Z informacji jakie udaªo
mi si¦ uzyska¢ nie ma praktycznej mo»liwo±ci uzyskania takiej przeustki dla osoby prywatnej
zainteresowanej zwiedzaniem. W zwi¡zku z tym uwieczni¢ fotogracznie mo»na jedynie bram¦
(zdj¦cie 3.1). Tu» obok znajduje si¦ piesza kªadka, nad ul.Czerniakowsk¡, niestety rosn¡ce na
terenie drzewa skutecznie ograniczaj¡ widok w okresie letnim i wczesnojesiennym (zdj¦cie 3.2).
Na pociech¦ niemo»liwo±ci zwiedzenia obiektu pozostaje fakt i» czasem pojawia si¦ mo»liwo±¢
zwiedzania Filtrów Lindleya (2.2.1). S¡ one bardziej rozbudowanym obiektem hydrotechnicznym.
Wi¦cej na temat - [2] i [3].
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2.2

Ochota

2.2.1

Zespóª stacji ltrów (Filtry Lindleya)

Czas powstania: lata 1883-1933
Lokalizacja: ul.Koszykowa 81

(b) Lokalizacja Zespoªu stacji ltrów (Filtry Lindleya)

Na zespóª stacji ltrów skªadaj¡ si¦:



budynek administracyjny



3 zbiorniki wody czystej



pompownia i maszynownia



budynek kotªowni i w¦glarnia



6 zespoªów ltrów powolnych wraz z przedsionkami



dawne stajnie



4 zbiorniki wody surowej



ltry pospieszne



wie»a ci±nie«



ogrodzenie z bramami



2 portiernie przy bramie gªównej

Miaªem okazj¦ zwiedzi¢ Filtry pewnej lipcowej soboty. Miaªo to ±cisªy zwi¡zek z dniami
otwartymi organizowanymi w okresie wakacji. Dzi¦ki zwiedzaniu z przewodnikiem jest okazja
dowiedzie¢ si¦ ciekawych rzeczy na temat historii oraz dziaªania tego, jak»e wa»nego dla miasta,
obiektu. Wycieczka trwaªa nieco ponad dwie godziny, jednak atrakcji byªo tak du»o i», nawet dwa
razy tyle czasu pewnie nie starczyªoby na dokªadne zwiedzenie wszystkiego.
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Budow¦ Filtrów zleciª generaª rosyjski, prezydent Warszawy - Sokrates Starynkiewicz, w 1875
roku. Projekt zostaª zatwierdzony w 1881 roku w Sankt Petersburgu i rozpocz¦ªa si¦ budowa,
trwaj¡ca do 1886 roku. Powstaªa pierwsza sie¢ wodoci¡gów i kanalizacji w Warszawie. Projekt
doko«czony byª, przez anglika, Williama Heerlein Lindleja. W pocz¡tkowej fazie system skªadaª si¦
z - jednej grupy ltrów powolnych, jednego zbiornika wody czystej, jednej hali pomp i wie»y cisnie«.
Budowa wi¡zaªa si¦ z u»yciem najlepszych mo»liwych, w ówczesnych czasach, materiaªów.
Dodatkowo stosowana byªa bardzo rygorystyczna kontrola jako±ci.
W chwili obecnej wielu osobom Filtry kojarz¡ si¦ jednoznacznie z budynkiem wierzy ci±nie«
(zdj¦cia 3.3 i 3.10). W pami¦¢ zapadaj¡ te» ukªady ltrów powolnych - charakterystyczne
wzniesienia z wej±ciami (zdj¦cie 3.8). Na terenie Filtrów Lindleya znajduje si¦ ponad czterdzie±ci
ltrów powolnych. U»ywa si¦ w nich w¦gla aktywnego. Co pewien okres czasu istniej mo»liwo±¢
zaobserwowania faktu wymiany materiaªu ltruj¡cego. Wej±cia do samych ltrów wykonane s¡,
jak znaczna wi¦kszo±¢ zabudowa« na terenie, kunsztownie i z dbaªo±ci¡ o szczegóªy. Nie mniej
interesuj¡ce jest, przesi¡kni¦te aur¡ tajemniczo±ci, wn¦trze takiego ltra (zdj¦cie 3.7). Na terenie

Filtrów znajduj¡ si¦ dwie gªówne aleje - na przedªu»eniach, odpowiednio, - ulicy Nowowiejskiej
(zdj¦cie 3.4) i placu Sokratesa Starynkiewicza. Na uwag¦ zasªuguj¡ tak»e budynki Zakªadu Filtrów

Po±piesznych I Ci¡gu Technologicznego (zdj¦cie 3.5) oraz budynki pompowni (zdj¦cie 3.6 i 3.9).
Informacje zaczerpni¦te z [4] i [5].

William Heerlein Lindley
William Heerlein Lindley »yª w latach - od 1853 do 1917 roku. Byª anglikiem, z wyksztaªcenia
in»ynierem. Na przeªomie XIX i XX w. samodzielnie, a tak»e ze swym ojcem Williamem, tworzyª
systemy wodno-kanalizacyjne w wielkich miastach Europy. Nadzorowaª prac¦ przy budowie sieci
kanalizacyjnej w Warszawie. Jego projekt systemu kanalizacyjnego odzi doczekaª si¦ realizacji w
latach 20. XX w. Lindley stworzyª te» m.in. w caªo±ci podziemny system oczyszczania ±cieków w
Pradze.
Informacje zaczerpni¦te z [6].

2.3

2.3.1

Praga Poªudnie

Budynek fabryczny Garbarni Lejzerowicz B-cia i S-ka

Czas powstania: lata 1904-1919
Lokalizacja: ul.Lubelska 16

Garbarnia Lejzerowicz B-cia i S-ka byªa rm¡ doskonale prosperuj¡c¡ w okresie mi¦dzywojennym. Budynek fabryczny posiadaª kubatur¦ 5.200

m3

, co plasowaªo go w±ród ±rednich zakªadów

przeysªowych. Fabryka zatrudniaªa, w 1939 roku, 30 osób. Budynek byª murowany, cz¦±ciowo wyposa»ony w instalacje. W czasie II Wojny wiatowej Garbarnia Lejzerowicz B-cia i S-ka zostaªa
zniszczona w 50
Obecnie w budynkach pozostaªych po Garbarni mie±ci si¦ rma po±rednicz¡ca w handlu
samochodami ci¦»arowymi (zdj¦cie 3.11), a tak»e zakªad naprawy samochodów (zdj¦cie 3.12).
Wi¦cej informacji na temat zniszcze« wolennych, które dotkn¦ªy warszawski przemysª mo»na
znale¹¢ w [7].
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(c) Lokalizacja Budynku fabrycznego Garbarni Lejzerowicz B-cia i S-ka

2.3.2

Zakªady Wedla na ul.Zamoyskiego 28/30

Czas powstania: koniec lat 20-tych XXw.
Lokalizacja: ul.Zamoyskiego 28/30

(d) Lokalizacja Zakªadów Wedla

Mi¦dzy ulic¡ Lubelsk¡, a alej¡ Zielenieck¡, na ulicy Zamoyskiego istniej¡, od lat '30 XX wieku,
zakªady od ponad póªtora wieku probukuj¡ce wyroby czekoladowe znane niemal na caªym ±wiecie.

Zakªady Wedla s¡ dobrze znane warszawiakom, w czekoladowy zapach, przy sprzyjaj¡cych wiatrach, czu¢ w promieniu kilometra. Sama rma, jedna z najznakomitrzych spóªek przedwojennej
Polski, wiod¡cej prym pod wzgl¦dem zarz¡dzania, organizacji racy, przywilejów socjalnych i
sumienno±ci wzgl¦dem klienta od 1948 roku, kiedy to zostaªa upa«stwowiona, nie znajduje si¦
ju» w r¦kach potomków zaªo»yciela. Obecnie nale»y do koncernu Cadbury, który wygraª j¡ w
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przetargu prywatyzacyjnym.
Cho¢ samo zaplecze budynku nie ol±niewa (zdj¦cie 3.13), to front Zakªadów, w sposób wyra¹ny,
nawi¡zuje do ±wietno±ci (zdj¦cie 3.14). Zapada w pami¦ci zegar znajduj¡cy si¦ na elewacji klatki
schodowej, a tak»e wyra¹ne gzymsy, ªadnie osadzone okna i boniowanie rogów poszczególnych
cz¦±ci budynku (zdj¦cie 3.15).
Bardziej szczegóªowe informacje na temat historii Zakªadów Wedla dost¦ne s¡ w [8], [9] i [10].

2.4

Praga Póªnoc

2.4.1

Skªad Towarzystwa Akcyjnego A. Wróblewski

Czas powstania: lata 1883-1910
Lokalizacja: ul.In»ynierska 3

(e) Lokalizacja Skªadu Towarzystwa Akcyjnego A. Wróblewski

Na [11] mo»emy przeczyta¢:

Andrzej Wróblewski  legenda polskiej sztuki, jeden najwybitniejszych i najoryginalniejszych polskich artystów XX wieku, tragicznie zmarªy w Tatrach w wieku 29 lat.

Dalsze poszukiwania prowadz¡ na [12], gdzie mo»na przeczyta¢:
Kompleks XIX-wiecznych budowli magazynowych z charakterystycznej czerwonej
cegªy - zajmuj¡cych kwartaª mi¦dzy ulicami In»yniersk¡ i Targow¡, dawna siedziba
Towarzystwa Wróblewski i S-ka. Od kilku lat siedziba wielu pracowni i studiów
artystycznych, miejsce niebanalnych przedsi¦wzi¦¢ artystycznych pod hasªem S¡siedzi s¡siadom. Zaprzyja¹nieni mªodzi twórcy prowadz¡ wªasn¡ stron¦ internetow¡

www.inzynierska.pl.

Na [13] znajduje si¦ interesuj¡cy przewodnik po Pradze, gdzie mo»na przeczyta¢:
Tu zacz¡ª si¦ jakie± 10 lat temu trend adoptowania postindustrialnych przestrzeni
przez artystów. W dawnych Magazynach Wróblewskiego, gdzie przed wojn¡ przechowywano meble (ul. In»ynierska 3) mieszcz¡ si¦ pracownie i studia fotograczne,
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galerie i stowarzyszenia. Pami¡tkowa tablica przed wej±ciem gªosi: Tu mieszka i
pracuje Paweª Althamer - to oczywi±cie prowokacja tego znanego polskiego artysty.
Na podwórzu co roku w czerwcu odbywa si¦ akcja S¡siedzi dla S¡siadów, która ma
jednoczy¢ nowych i rdzennych mieszka«ców. Tu dziaªa te» kawiarnia Melon, w której
mo»na wypi¢ herbat¦, zje±¢ ciasto, poogl¡da¢ albumy i kupi¢ artystyczne zdj¦cia.
Podobna artystyczna kamienica znajduje si¦ przy Biaªostockiej 22.

Budynek Skªadu Towarzystwa Akcyjnego A. Wróblewski prezentuje si¦ w rzeczywisto±ci okazale. Warto przespacerowa¢ si¦ którego± ªadnego dnia na ul.In»yniersk¡, by obejrze¢ go osobi±cie
(zdj¦cie 3.16). Gdy wejdzie si¦ w podwórko wida¢ nie mniej okazaªy budynek znajduj¡cy si¦ bezpo±renio za nim (zdj¦cie 3.17). warto zwróci¢ uwag¦ na tyª gªównego budynku - wida¢ i» w pó¹niejszym
okresie zainstalowano tam zewn¦trzn¡ wind¦ (zdj¦cie 3.18).

2.4.2

Zajezdnia tramwajowa

Czas powstania: lata 1923-1925
Lokalizacja: ul.Kaw¦czy«ska 16

(f ) Lokalizacja Zajezdni tramwajowej

Na Zajezdni¦ tramwajow¡ skªadaj¡ si¦:



hala postojowa,



budynek administracyjno-mieszkalny.

Zajezdnia pozostaje stale w trakcie u»ytkowania. Oczywi±cie od czasu jej budowy zostaªy
poczynione niezb¦dne modykacje, maj¡ce na celu mo»liwo±¢ jej u»ytkowania.
Ju» na pierwszy rzut oka wida¢, »e budynek jest zabytkowy (zdj¦cia 3.19 i 3.20). Co wi¦cej,
wida¢ tak»e i» caªy czas zachowane jest nawi¡zanie do tradycji. Cho¢by poprzez utrzymanie
tramwajów nale»¡cych do taboru z poprzedniej epoki (zdj¦cie 3.21).
Informacje na temat obiektu zaczerpni¦to z [5].
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2.4.3

Stalownia praska

Czas powstania: 2 poªowa XIX w.
Lokalizacja: ul.Szwedzka 2/4

(g) Lokalizacja Stalowni praskiej

Na Stalowni¦ prask¡ skªadaj¡ si¦:



budynek produkcyjny,



hala gªówna (cz¦±¢),



budynek administracyjny,



magazyn,



piwnice (chodniki podziemne),



ogrodzenie.

Zgodnie z tym co mo»na wyczyta¢ w [14]:
Stalownia na Nowej Pradze w Warszawie powstaªa w 1879 r.
Zbrojownia nr 2 funkcjonowaªa w latach 1924-1939.
Pod ziemia znajduje si¦ labirynt korytarzy i hal oraz strzelnic, gdzie testowano karabin
samopowta»alny Maroszka w okresie mi¦dzywojennym.
Obiekt jest utrzymany w stanie nieco zaniedbanym cho¢ do±¢ dobrym, szczególnie wida¢
to od strony ulicy Szwedzkiej - nie wyró»nia si¦ niczym, co najwy»ej nawet na plus (zdj¦cie
3.22). Obecnie obiekt jest cz¦±ciowo przerobiony na magazyny, by¢ mo»e nieu»ywane, a cz¦±ciowo
zasiedlony (zdj¦cie 3.23). Szczególnie ªatwo mo»na to stwierdzi¢ obserwuj¡c susz¡ce si¦ pranie
(zdj¦cie 3.24).
Grube wysokie mury i wzgl¦dny spokój pot¦guj¡ wra»enie izolacji i oderwania od ruchliwego
i ludnego pobli»a, w postaci ulicy Radzymi«skiej. Teren obiektu, mimo, »e w miar¦ czysty nie
zach¦ca do samotnych spacerów.
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Z lmów znalezionych w serwisie YouTube wynika, i» prawdopodobnie istnieje mo»liwo±¢
dostania si¦ do chodników podziemnych. Jest tam mowa o  korytarzu dwa-na-dwa, dziesi¦ciome-

trowym, ko«cz¡cym si¦ zawaªem . Filmy mo»na obejrze¢ na [15], [16], [17], [18], [19].
Uaktualnienie: Dopiero pod koniec listopada zorientowaªem si¦, »e budynki Stalowni wygl¡daj¡
bardzo efektownie od strony ulicy Radzymi«skiej. Niestety z braku aparatu pod r¦k¡ nie miaªem
jak tego uwieczni¢.
Informacje na temat obiektu zaczerpni¦to z [5].

2.4.4

Warszawska Fabryka Drutu i Gwo¹dzi

Czas powstania: pocz¡tek XX w.
Lokalizacja: ul.Kaw¦czy«ska 38

(h) Lokalizacja Warszawskiej Fabryki Drutu i Gwo¹dzi

Zgodnie z tym co mo»na wyczyta¢ w [20]:
W tych ceglanych budynkach mie±ciªa si¦ niegdy± Warszawska Fabryka Drutu, Sztyftów i Gwo¹dzi zaªo»ona w 1899 r. Budynki pochodz¡ z pierwszych lat XX w., a projektantem cz¦±ci z nich byª Kazimierz Loewe.
Z takimi wiadomo±ciami niewiele jednak mo»na zdziaªa¢. Pod adresem ul.Kaw¦czy«ska 36
znajduj¡ si¦ budynki Wy»szej Szkoªy Menad»erskiej, dalej jest ulica Otwocka, pó¹niej dªugo-dªugo
nic, ulica Objazdowa, dalej nic i jest adres ul.Kaw¦czy«ska 44. Ani ±ladu ceglanych budynków.
Poniewa» pogoda byªa ªadna, a okolica, od kiedy j¡ zobaczyªem (jakie± pi¦¢ lat temu), bardzo
ciekawa to zwiedziªem najbli»sze tereny. Na ul.Objazdowej pod numerem 2 natkn¡ªem sie na
zabudowania FSO, z tablic¡ z 1951 roku, ku pami¦ci zamordowanego przez Niemców dziaªacza
socjalistycznego - Karola Wójcika, którego to imienia byªy zakªady. Po przeciwnej stronie, pod
numerem 1 górowaªy ceglane zabudowania tajemniczych ruin (zdj¦cia 3.25 i 3.26). Nie byªo
»adnej informacji, poza tym, »e wst¦p wzbroniony, a dziura w ogrodzeniu byªa wystarczaj¡co
du»a by da¢ rad¦ si¦ przecisn¡¢ po zdj¦ciu plecaka. Z bliska budynek sprawiaª jeszcze wi¦ksze
wra»enie (zdj¦cie 3.27). Zrobiªem kilka zdj¦¢ i na tym poprzestaªem na dan¡ chwil¦. Niestety
nie udaªo mi si¦ spotka¢ »adnych rdzennych mieszka«ców, którzy byliby w stanie udzieli¢ informacji.
Wieczorem, w domowym zaciszu, dokonaªem dalszych poszukiwa« fabryki gwo¹dzi. Udaªo mi si¦
znale¹¢ pewn¡ wzmiank¦ w [21], która zasugerowaªa przypadkowe znalezienie wªa±ciwej budowli:
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Belgijska

Spóªka

Akcyjna,

Warszawska

Fabryka

drutu,

sztyftów

i

gwo¹dzi,

ul.Objazdowa 1. Jako dodatkowe numery: L. Viroux, gabinet dyrektora,
biuro techniczne, buchalteria.

W zwi¡zku z powy»szym nasuwaj¡ si¦ podejrzenia i» wªa±ciwy adres, to nie ul.Kaw¦czy«ska 38,
a ul. Objazdowa 1.

Kazimierz Loewe
Kazimierz Loewe (24 wrze±nia 1845  15 kwietnia 1924), in»ynier budowniczy.
Byª synem budowniczego Adolfa Adama Loewego. Uko«czyª II gimnazjum w Warszawie, do 1865 studiowaª na wydz. matematycznym Szkoªy Gªównej, nast¦pnie ksztaªciª
si¦ w Monachium w Akademii Sztuk Pi¦knych u prof. G.F. Zieblanda, po czym w
Instytucie In»ynierów Cywilnych w Petersburgu, gdzie (1871) uzyskaª stopie« in»yniera
budowniczego. Od 1874 pracowaª przy budowie drogi »elaznej riaza«sko-uralskiej. Od
1875 w Warszawie wykonywaª prace dla warszawskiego okr¦gu naukowego. (1892)
budowniczy

powiatu

sochaczewskiego,

a

jednocze±nie

p.o.

budowniczego

guberni

warszawskiej.

Prace dla Warszawy:



gmach Banku Dyskontowego przy ul. Fredry 8,



zabudowania Tow. Akc. Zakªadów yrardowskich przy Krakowskim Przedmie±ciu,



budynki fabryczne rmy Martens i Daab przy ul. niadeckich 10 i Czerniakowskiej 51,



zabudowania Warszawskiej Fabryki Drutu i Gwo¹dzi przy ul. Kaw¦czy«skiej 38,



budynki Fabryki Wyrobów Metalowych Posrebrzanych i Pozªacanych R. Plewkiewicza przy
Czerniakowskiej 180,



bazar Ulrycha mi¦dzy pl.Grzybowskim a Bagnem,



bazar przy zbiegu ul.Obo¹nej i Browarnej,



browar Braci Reich przy ul.Ceglanej,



ªa¹nia Naimskiego przy Nowym Zje¹dzie (pó¹n. dom Schichta),



domy przy ul.: Kapucy«skiej 5, Nowowiejskiej 4, Koszykowej 23, Pi¦knej 30, Marszaªkowskiej 13 i 15, wi¦tokrzyskiej 15, Mylnej 11, Niecaªej 3, Kredytowej 6, liskiej 33 róg Twardej,
Nowogrodzkiej 28, Chmielnej 35 i 55,



ocyny gminy »ydowskiej przy ul. Grzybowskiej,



grobowiec rodziny Loewe na cmentarzu ewang.-ref.,



kierownictwo robót przy budowie ko±cioªa ewang.-ref. przy ul.Leszno.

Inne prace, to:



projekt i wykonawstwo pawilonów wystawowych w Wiedniu:





Sztuki Stosowanej (1872),
Miªo±ników Sztuki (1873);

projekty gmachu Hipoteki i Wolnej Wszechnicy Polskiej (1881), przy ul. Opaczewskiej 2a
(obydwa nie wykonane).

Informacje zaczerpni¦to z [22] oraz [23].
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2.4.5

Zespóª dawnej fabryki Lamp i fabryki chemicznej Praga

Czas powstania: lata 1899-1929
Lokalizacja: ul.Szwedzka 20

(i) Lokalizacja Zespoªu dawnej fabryki Lamp i fabryki chemicznej Praga

Na Zespóª dawnej fabryki Lamp i fabryki chemicznej Praga , skªadaj¡ si¦:



kotªownia,



komin kotªowni,



3 budynki glicerynowi,



2 magazyny surowców glicerynowych,



budynek produkcyjny (2 hale),



pudeªkarnia,



budynek EPD Wie»a,



magazyn centralny,



warzelnia,



budynek biurowy,



dom mieszkalny.

Obiekt dawnej fabryki Lamp i fabryki chemicznej Praga jest rozlegª¡ budowl¡ poªo»on¡
wzdªu» ulicy Szwedzkiej (zdj¦cie 3.28 i 3.29). Dodatkowo uwag¦ zwraca komin kotªowni wznosz¡cy
si¦ ponad fabryk¡ (zdj¦cie 3.31). Podczas gdy kiedy± Fabryka zatrudniaªa wielu pracowników
obecnie jest raczej opuszczona i stopniowo, by nie rzuca¢ si¦ w oczy, likwidowana (zdj¦cie 3.30).
Zespóª fabryki Lamp i fabryki chemicznej Praga dawaª zatrudnienie wielu osobom w chwili
obecnej jest zaniedban¡ budowl¡ czekaj¡c¡, a» jej cena spadnie na tyle nisko by zainteresowaª si¦
ni¡ jaki± developer.
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W niedziel¦, gdy wybraªem sie by obejrze¢ lokalizacj¦ Fabryki nie byªo tam nikogo. Miejsce
zamkni¦te na gªucho nie ma »adnych ±ladów wskazuj¡cych na to, by mo»na si¦ byªo legalnie
dosta¢ na teren. Szczególnie du»e wra»enie zrobiª na mnie budynek znajduj¡cy sie na rogu ulic
Szwedzkiej i Strzeleckiej (zdj¦cie 3.32).
Informacje na temat obiektu zaczerpni¦to z [5].

2.4.6

Zespóª dawnej oczyszczalni spirytusu Rektykacja Warszawska

Czas powstania: przeªom XIX/XX w.
Lokalizacja: ul.Z¡bkowska 27-31

(j) Lokalizacja Zespolu dawnej oczyszczalni spirytusu Rektykacja Warszawska

Zgodnie z tym, co mo»na przeczyta¢ na [24]
Kompleks

zabudowa«

z

czerwonej

cegªy

powstaª

w

miejscu,

gdzie

w

latach

1770-1889 staªy rogatki z¡bkowskie. Nowoczesn¡ na owe czasy Fabryk¦ Oczyszczania
Spirytusu zbudowano w 1897 roku. Dzi± jest interesuj¡cym zabytkiem budownictwa
przemysªowego.
W

zwi¡zku

ze

zmniejszeniem

produkcji

zakªad

udost¦pnia

pomieszczenia

na

pracownie, studia i galerie artystyczne oraz o-owe spektakle teatralne.
Obiekt wpisany do rejestru zabytków w 1988 roku.

Na [13] mo»na dowiedzie¢ si¦ czego± bardziej precyzyjnego na temat obecnej dziaªalno±ci:
Dzi± nie produkuje si¦ ju» alkoholu, za to dzieje si¦ tu sporo artystycznych akcji.
Dziaªa teatr Wytwórnia, Galeria Klimy Boche«skiej, galeria fotograczna Luksfera oraz
Magazyn Praga z polskim designer. Odbywaj¡ si¦ te» koncerty i pokazy mody.
Na Zespóª dawnej oczyszczalni spirytusu Rektykacja Warszawska , skªadaj¡ si¦:



3 budynki biurowe,



9 budynków produkcyjnych i magazynowych,
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portiernia,



kotªownia z kominem,



stacja trafo,



2 domy mieszkalne,



ogrodzenie od strony ulic Z¡bkowskiej i Markowskiej.

Budynki Zespoªu dawnej oczyszczalni spirytusu od kiedy tylko pierwszy raz je zobaczyªem
budziªy moje zainteresowanie. Poczynaj¡c od samej bramy i gªównej cz¦±ci kompleksu widocznej z
ulicy Z¡bkowskiej (zdj¦cie 3.35), otoczonych kunsztownie wykonanym ogrodzeniem - warto zwróci¢
uwag¦ cho¢by na odboje widoczne we wje¹dzie w bram¦ (zdj¦cie 3.36). Budynki majestatycznie
góruj¡ nad ulic¡ (zdj¦cie 3.33). Nie s¡ monotonne - zale»nie od zaªo»onej funkcji budynek posiada
odpowiedni ksztaªt i gabaryty, gdzie wewn¡trz kompleksu widoczny jest komin kotªowni (zdj¦cie
3.34).
Informacje zaczerpni¦to z [5].

2.5

ródmie±cie

2.5.1

Zespóª Elektrowni Warszawskiej

Czas powstania: lata 1902-14, 1922-36
Lokalizacja: ul.Elektryczna 2a

(k) Lokalizacja zespoªu Elektrowni Warszawskiej

Na Zespóª Elektrowni Warszawskiej, skªadaj¡ si¦:



rozdzielnia 35(30) kV



rozdzielnia 5/15 kV



keson - podziemny zbiornik wody



hala maszyn
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kotªownia nr 2

Na terenach nale»¡cych dawniej do Zespoªu Elektrowni Warszawskiej i bezpo±rednio przylegªych toczy si¦ budowa kompleksu mieszkalnego. Sama elektrownia, co wida¢ na zdj¦ciach do
jest w stanie do±¢ zaniedbanym. Nie ma bezpo±redniego dost¦pu na teren. W dniu zwiedzania,
w sobot¦, nie byªo nawet mo»liwo±ci dowiedzenia si¦ na temat ewentualnej procedury, zgodnie z
któr¡ istnieje mo»liwo±¢ dostania si¦ na teren.
Teren zostaª wykupiony przez developera i jego najbli»sze s¡siedztwo jest obecnie placem
budowy (zdj¦cie 3.37), powstaje tam osiedle. Teren na którym znajduj¡ si¦ budynki Zespoªu
Elektroni Warszawskiej zostaª w maksymalnym stopniu okrojony.
Dokumentacja fotograczna na zdj¦ciach od 3.37 do 3.42.
Wi¦cej na temat Zespóª Elektrowni Warszawskiej mo»na znale¹¢ w [5] i [25].

2.5.2

Warsztaty Fabryki Braci opie«skich

Czas powstania: przeªom XIX/XX
Lokalizacja: ul.Ho»a 55

(l) Lokalizacja warsztatów fabryki Braci opie«skich

Zachowaªy si¦ jedynie elewacje frontowe Warsztatów Fabryki Braci opie«skich. Widoczne na
zdj¦ciu 3.43.
Wi¦cej na temat obiektu mo»na przeczyta¢ w [5].
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2.5.3

Gmach mechaniki z hal¡ warsztatow¡ i kominem na terenie zespoªu zabudowa« Politechniki

Czas powstania: lata 1900-01
Lokalizacja: pl.Politechniki 1

(m) Lokalizacja gmachu mechaniki z hal¡ warsztatow¡ i kominem na terenie zespoªu zabudowa« Politechniki

Zabytek skªada si¦ z trzech budynków - Pod kominem (zdj¦cie 3.46), Starej kotªowni
(zdj¦cie 3.44), Gmachu Mechaniki (zdj¦cie 3.47) i komina (zdj¦cie 3.45).
Zgodnie z nazw¡ budynek Starej kotªowni peªniª wcze±niej inn¡ rol¦. Obecnie jego rola
ogranicza si¦ do zapewnienia urokliwej przestrzeni dydaktycznej. Szczególnie interesuj¡ce jest
wn¦trze budynku. Odnowione, i poprzez u»ycie odpowiedniej farby - uwydatnione, zostaªy
elementy konstrukcyjne budynku. Kontrastuj¡ z nimi nowoczesne materiaªy wyko«czeniowe
u»yte cho¢by do wyªo»enia podªóg, nowoczesny w¦zeª sanitarny. Budynek zostaª bardzo dobrze
zagospodarowany, zachowuj¡c jednocze±nie liczne nawi¡zania do przeszªo±ci.
Komin zachowany zostaª w celach dekoracyjnych. Jest swego rodzaju znakiem rozpoznawczym
i miªym akcentem nawi¡zuj¡cym do przeszªo±ci.

2.5.4

Rze¹nia miejska

Czas powstania: lata 1853-56 Lokalizacja: ul.Solec 24
Budynek w bardzo dobrym stanie technicznym. Gdy byª zwiedzany otaczaªa go (zdj¦cie 3.48),
w sensie niemal dosªownym, budowa znacznie wi¦kszego wspóªczesnego obiektu. Obecnie budynek
sªu»y Muzeum Azji i Pacyku [26].
Z tego co udaªo mi si¦ znale¹¢ w sieci dowiedziaªem si¦, »e byªa to najstarsza rze¹nia miejska
wybudowana w 1605 roku. Zamkni¦ta w roku 1916 ze wzgl¦du na zªe warunki sanitarne.
Udaªo mi si¦ dotrze¢, poprzez [27], do fragmentu szkicu planów Lindleja z 1897 roku. Umie±ciªem je w moim opracowaniu.
Wi¦cej na temat rze¹ni miejsckiej mo»na przeczyta¢ w [28].
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(n) Lokalizacja rze¹nii miejskiej

Rysunek 2.1: Fragmentu szkicu planów Lindleja z 1897 roku, z umieszczn¡ na nim Rze¹ni¡ miejsk¡.
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2.5.5

Zakªady aparatów miedzianych Adolfa Witta

Czas powstania: nieznane
Lokalizacja: ul.Emilii Plater 7

(a) Lokalizacja zakªadów aparatów miedzianych A.Witta

W [29] mo»na przeczyta¢ na temat obiektu:
Emilii Plater 9 - wysoko na ±cianie szczytowej kamienicy wypatrzymy odrestaurowan¡ dwuj¦zyczn¡ reklam¦ odlewni zakªadu aparatów miedzianych Adolfa Witta sprzed
stu lat. To jeden z ostatnich takich zabytków w Warszawie. Jest pami¡tk¡ po czasach
zaboru rosyjskiego, kiedy obowi¡zywaªy dwuj¦zyczne szyldy w j¦zyku polskim i rosyjskim. Gdy w podczas I wojny ±wiatowej Rosjanie odeszli z Warszawy, rosyjskie napisy
znikªy w ci¡gu zaledwie kilku dni. Sama fabryka stoi obok. To ceglane budynki w gª¦bi
posesji z wyniosªym kominem ozdobionym inicjaªem wªa±ciciela.
Podczas zwiedzania udaªo si¦ odnale¹¢ budynki zakªadów (zdj¦cie 3.50), a tak»e odrestaurowan¡ reklam¦ (zdj¦cie 3.49).

2.6

2.6.1

Wawer

Fabryka Aparatów Elektrycznych K. Szpota«skiego

Czas powstania: lata 1900-30
Lokalizacja: ul.ega«ska 1
Obiekty

zabytkowe

nale»¡ce

do

Fabryki Aparatów Elektrycznych K. Szpota«skiego

to

4

sprz¦»one hale produkcyjne.
Hale znajduj¡ si¦ na terenie ogrodzonym, zamkni¦tym i pilnowanym. Nie ma mo»liwo±ci
dostania si¦ na teren dla osoby prywatnej zainteresowanej zwiedzaniem. Nie jest to jednak du»a
strata. Przynajmniej z zewn¦trznych ogl¦dzin wynika, »e hale nie s¡ warte zwiedzenia wewn¡trz.
Przy ulicy Kazimierza Szpota«skiego znajduje si¦ pomnik jego imienia (zdj¦cie 3.51). Pomnik
upami¦tniaj¡cy posta¢ tego wybitnego czªowieka byª dla mnie wa»niejszy, od hal znajduj¡cych si¦
z pªotem (zdj¦cia 3.52 i 3.52)
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(b) Lokalizacja fabryki aparatów elektrycznych K. Szpota«skiego

Informacje zaczerpni¦te z [5] i [30].

Kazimierz Tadeusz Szpota«ski
Kazimierz Tadeusz Szpota«ski urodziª si¦ 16 grudnia 1887 we Wªocªawku. Byª Polakiem, z zawodu
in»ynierem elektrykiem, pionierem przemysªu aparatów elektrycznych.
Byª absolwentem Wydziaªu Elektrycznego Politechniki w Charlottenburgu, po studiach pracowaª w rmie AEG w Berlinie, potem w fabryce Siemensa w Rydze, gdzie od podstaw zbudowaª i
zorganizowaª dziaª budowy aparatów elektrycznych. Pracowaª tak»e w oddziale Siemensa rmy w
Charkowie.
W listopadzie 1918 zaªo»yª w Warszawie, w dwupokojowym lokalu przy ulicy Mirowskiej,
Fabryk¦ Aparatów Elektrycznych K. Szpota«ski i Spóªka. Warsztat ten, pocz¡tkowo zatrudniaj¡cy
2 osoby, po przeniesieniu na Prag¦ (w kwadrat obecnych ulic Kaªuszy«skiej, Rybnej, Drewnickiej
i Gocªawskiej) bardzo szybko si¦ rozrósª i staª si¦ najwi¦kszym w przedwojennej Polsce przedsi¦biorstwem produkuj¡cym aparatur¦ elektryczn¡.
W 1919 byª w gronie wspóªzaªo»ycieli Stowarzyszenia Elektryków Polskich (prezes w latach
1938-1939 i 1939-1946). W 1938 niektóre oddziaªy fabryki zostaªy przeniesione do Mi¦dzylesia.
Przed wojn¡ fabryka zatrudniaªa 1200 pracowników, w tym 100 in»ynierów.

Kazimierz Tadeusz Szpota«ski zmarª 10 lipca 1966 w Warszawie.
Wi¦cej na temat tego wybitnego in»yniera mo»na dowiedzie¢ si¦ na [31].

2.7

2.7.1

Wilanów

Browar przy Zespole Paªacowo - Parkowym w Wilanowie

Czas powstania: pierwsza poªowa XIX w.
Lokalizacja: ul.Wiertnicza 1
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(c) Lokalizacja browaru przy zespole paªacowo - parkowym w Wilanowie

Budynek w nie najlepszym stanie (zdj¦cie 3.54 i 3.55). Obecnie u»ywany do celów gospodarczych. Przez brudne szyby daªo si¦ dojrze¢ zagracone pomieszczenia.
Ze wzgl¦du na sªabe oznakowanie numeracji budynków, obiekt jest trudny do odnalezienia w
terenie. Pomocny jest ogólny plan terenu umieszczony na tablicy informacyjnej nieopodal paªacu.

2.8

2.8.1

Wola

Zespóª gazowni (Muzeum Gazownictwa)

Czas powstania: lata 1886-193x
Lokalizacja: ul.Kasprzaka 25

(d) Lokalizacja zespoªu gazowni (Muzeum Gazownictwa)
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Zespóª gazowni skªada si¦ z nast¦puj¡cych, zinwentaryzowanych, elementów:



kotªownia z kominem,



wie»a ci±nie« z remiz¡ stra»y po»arnej,



budynek biurowy koªo wie»y ci±nie«,



oczyszczalnia systemu III,



oczyszczalnia systemu IV (nie istnieje),



tªocznia gazu,



oczyszczalnia systemu I i II,



zbiornik gazu I,



zbiornik gazu II,



amoniakalnia,



budynek z wag¡ koksu,



fenolownia,



portiernia,



magazyn centralny,



warsztat,



naftalenownia,



budynek administracyjny,



benzolownia,



kalorymetr,



centrala elektryczna,



stajnia z powozowni¡,



3 domy mieszkalne.

Niestety, zwiedzenie Muzeum Gazownictwa nie byªo mo»liwe. Zgodnie z uzyskanymi telefonicznie informacjami, pozostaje ono zamkni¦te do poªowy grudnia. Na osªod¦ pozostaje fakt, i» pªot
ogradzaj¡cy gazowni¦, od strony ulicy Ignacego Pr¡dzy«skiego, jej nieczynn¡ i niewykorzystywan¡
obecnie cz¦±¢, pozostaje w zªym stanie - jest dziurawy. Dzi¦ki temu byªo mo»liwe odbycie wielce
ekscytuj¡cej wycieczki polegaj¡cej na eksploracji budynków zbiorników gazu.
Zwiedzanie rozpocz¦li±my od bli»szego ze zbiorników gazu (zdj¦cia 3.56, 3.57 i 3.65). Oczywi±cie
zbiornik zostaª tak»e zwiedzony, na tyle na ile byªo to mo»liwe wewn¡trz (zdj¦cia 3.58 do 3.60).
Poniewa» mo»liwe byªo wej±cie na dach zbiornika, mo»liwe byªo bli»sze przyjrzenie si¦ detalom
(zdj¦cie 3.61). Po zwiedzeniu pierwszego ze zbiorników udali±my si¦ do drugiego (zdj¦cia 3.62 i
3.66). Jak wida¢ na zdj¦ciach - o ile w pierwszym zbiorniku dno byªo suche, o tyle w drugim na
dnie zebraªa si¦ warstwa deszczówki. Dach pierwszego ze zbiorników (zdj¦cie 3.60) pozostaje w
znacznie lepszym stanie, ni» dach drugiego (zdj¦cie 3.63).
Z oddali obej»eli±my te» wie»¦ ci±nie«, komin kotªowni i jeden z budynków, Zespoªu gazowni
(zdj¦cie 3.64). Po czym przeszli±my si¦ na drug¡ stron¦ - na ulic¦ Marina Kasprzaka. Znajduj¡ si¦
tam ci¡gle wykorzystywane budynki administracyjne (zdj¦cie 3.67).
Szczegóªowo±¢ i zªo»ono±¢ wykonania budynków, przy jednoczesnej harmonijno±ci i ogromie
budowli wywarªy na nas du»e wra»enie.
Wi¦cej na temat mo»na znale¹¢ w [5], [32], [33], [34], [35].
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2.8.2

Zespóª budynków stacji postojowej Warszawa-Szcz¦±liwice

Czas powstania: lata 1922-33
Lokalizacja: ul.Potrzebna 54

(e) Lokalizacja zespolu budynków stacji postojowej Warszawa-Szcz¦±liwice

Zespóª budynków stacji postojowej Warszawa-Szcz¦±liwice, skªada si¦ z:



budynek administracyjny



akumulatornia



kompresornia



warsztaty



dom zawiadowcy



spawalnia

Niestety zwidzenie tego zabytku nie jest spraw¡ prost¡. Na teren obiektu mo»na si¦ dosta¢
jedynie za okazaniem przepustki, a porusza¢ si¦ mo»na jedynie w towarzystwie pracownika
ochrony. Przepustki zaªatwia¢ nale»y w administracji, znajduj¡cej si¦ w Centrum. Sprawa z
zaªatwieniem pozwolenia na robienie zdj¦¢ jest jeszcze bardziej skomplikowana. Potrzebna jest
dodatkowa zgoda naczelnika stacji. Co wi¦cej - nie ma mo»liwo±ci wej±cia na teren poza godzinami
pracy. To znaczy w terminie innym ni» dni powszednie, mi¦dzy 07:00-15:00.
Budynki mo»na obejrze¢ najwy»ej zza pªotu, co zrobiªem (zdj¦cie 3.69). Swobodny dost¦p jest
jedynie do niezabytkowego pomnika informuj¡cego o nazwie obiektu (zdj¦cie 3.68).
Wi¦cej na temat mo»na znale¹¢ w [5].
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2.8.3

Zespóª Elektrowni Tramwajów Miejskich (Muzeum Powstania
Warszawskiego)

Czas powstania: lata 1905-09
Lokalizacja: ul.Przyokopowa 28

(f ) Lokalizacja zespoªu elektrowni tramwajów miejskich (Muzeum Powstania Warszawskiego)

Ze wzgl¦du na obecno±¢ muzeum - dost¦p w miar¦ swobodny, budynki odnowione. Ochrona
nie robi problemów podczas wykonywania zdj¦¢. Co wi¦cej, mo»na poprosi¢ - wpu±cili na teren
niedost¦pny dla zwiedzaj¡cych.
Zwiedznie obiektu ograniczyªo si¦ do dokªadnego obejrzenia budynku, zaadoptowanego obecnie
na potrzeby Muzeum Powstania Warszawskiego (wi¦cej na temat tego» w [36]). Do muzeum
najªatwiej dosta¢ si¦ ulic¡ Okopow¡, od strony ulicy Prostej (zdj¦cie 3.70). Do obejrzenia, z
pozostaªo±ci Zespoªu Elektrowni pozostaªo raczej bardzo niewiele. Szczególn¡ uwag¦ zwróciªa
fasada budynku (zdj¦cie 3.71).
Wi¦cej na temat mo»na znale¹¢ w [37] i [38] i [39].

2.8.4

Pozostaªo±ci zespoªu browaru Hermana Junga

Czas powstania: 1854 r.
Lokalizacja: ul. Waliców 11 róg Pereca
Przebudowane. Par¦ lat temu, pami¦tam, staªa na rogu ulicy wielka beczka na koªach. Obecnie
jej ju» nie ma. Miejsce maªo ciekawe.
Dokumentacja fotograczna ograniczyªa si¦ do uwiecznienia pozostaªo±ci fasady budynku, od
strony ulicy Waliców (zdj¦cie 3.72).
Wi¦cej na temat Zespoªu browaru Hermana Junga mo»na znale¹¢ w [40].
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(g) Lokalizacja pozostaªo±ci zespoªu browaru Hermana Junga

2.8.5

Zakªady Norblina (dawne Muzeum Przemysªu)

Czas powstania: koniec XIX w.
Lokalizacja: ul.elazna 51/53

(h) Lokalizacja zakªadów Norblina (dawne Muzeum Przemysªu)

Zakªady Norblina, skªadaªy si¦ z:



budynek odlewni



budynek z halami pieców i trawiarnia



budynek tªoczni



ku¹nia
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budynek ci¡garni



budynek wyka«czalni (3-halowy)



budynek czyszczalni



budynek hartowni i laboratorium



budynek magazynów surowców



budynek administracyjny

Teren zamkni¦ty i niedost¦pny. Póki co, w czasie zwiedzania, z zewn¡trz, teren zawieraª
wi¦kszo±¢ wymienionych powy»ej obiektów (zdj¦cia od 3.73 do 3.75). Niestety nie byªo do nich
bezpo±redniego dost¦pu.
Wi¦cej na temat Zakªadów Norblina [39] i [41].
Na terenie mie±ciªo si¦ Muzeum Przemysªu, zamkni¦te po wykupie terenu przez dewelopera.
Zawieraªo staª¡ ekspozycj¦ prezentuj¡c¡ zabytkowy zakªad przemysªowy in situ (Zakªady Metalowe

Norblina ) oraz wyroby tej fabryki, a tak»e ekspozycj¦ starych samochodów i motocykli.
Obecnie po Muzeum Przemysªu pozostaªy jedynie szyldy (zdj¦cie 3.73).
Wi¦cej na temat Muzeum Przemysªu mo»na znale¹¢ w [42].

2.8.6

Zespóª fabryki Duschik i Szolce

Czas powstania: lata 1875-76
Lokalizacja: ul.elazna 63

(i) Lokalizacja zespoªu fabryki Duschik i Szolce

zespóª fabryki Duschik i Szolce



dom mieszkalny



hala fabryczna
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brama wjazdowa

Obiekt podupadªy, prawdopodobnie po cichu rozbierany. Cz¦±¢ z hal¡ fabryczn¡ dost¦pna, to
znaczy mo»liwe byªo przej±cie przez szpar¦ mi¦dzy pªotem, a parkanem od strony ulicy Grzybowskiej (zdj¦cie 3.81) i eksploracja terenu. Teren za±miecony, du»o gratti, du»o chwastów. Cz¦±¢
pomieszcze« ulegªa kiedy± po»arowi. Interesuj¡ce, jednak maªo fotogeniczne. Brama wjazdowa
(zdj¦cia 3.76 i 3.78) znajduje si¦ w opªakanym stanie, jednak obecna. Je±li chodzi o budynek
mieszkalny (zdj¦cie 3.77), to obecnie zostaª jedynie fragment (zdj¦cie 3.79). Jeszcze w marcu
2003r. znajdowaª si¦ w caªo±ci (zdj¦cie 3.80). Obecnie gªówna cz¦±¢ domu mieszkalnego zostaªa
wyburzona (zdj¦cie ).
Wi¦cej na temat Zespoªu fabryki Duschik i Szolce mo»na znale¹¢ w [5].
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Rozdziaª 3

Dokumentacja fotograczna

Rysunek 3.1: Brama Stacji Pomp Rzecznych Wodoci¡gów Warszawskich, widok od ulicy Czerniakowskiej (2008-09-06)

Rysunek 3.2: Widok, z kªadki dla pieszych, na Stacj¦ Pomp Rzecznych Wodoci¡gów Warszawskich
(2008-09-06)
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Rysunek 3.3:

Rysunek 3.4:

Wie»a ci±nie« na terenie ltrów (2008-07-12)

Gªówna aleja dochodz¡ca do ulicy Nowowiejskiej (2008-07-12)
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Budynek Zakªadu Filtrów Po±piesznych I Ci¡gu Technologicznego (2008-07-12)

Rysunek 3.6:

Jeden z zabytkowych budynków Zespoªu stacji Fltrów (2008-07-12)
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Wn¦trze ltra powolnego (2008-07-12)

Rysunek 3.8: Widok wzdªu» alei przechodz¡cej mi¦dzy wej±ciami do ltrów powolnych (2008-07-12)
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Rysunek 3.9:

Budynek pompowni (2008-07-12)

Rysunek 3.10:

Wie»a ci±nie« (2008-07-12)
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Rysunek 3.18:

Drugi budynek Skªadu, na tyªach gªównego (2008-05-11)

Gªówny budynek Skªadu, z zewn¦trzn¡ wind¡, od strony podwórza (2008-05-11)
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Rysunek 3.20:
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Rysunek 3.33:
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Jeden z budynków zespoªu dawnej oczyszczalni spirytusu (2008-05-11)
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Budynek Zespoªu Elektrowni Warszawskiej (2008-09-06)

45

Rysunek 3.39:

Rysunek 3.40:

Naro»ny budynek Zespoªu Elektrowni Warszawskiej (2008-09-06)

(Prawdopodobnie) Hala maszyn Zespoªu Elektrowni Warszawskiej (2008-09-06)
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Rysunek 3.41:

Interesuj¡ce detale budynku Zespoªu Elektrowni Warszawskiej (2008-09-06)

Rysunek 3.42: Interesuj¡ce detale budynku Zespoªu Elektrowni Warszawskiej - zbli»enie (2008-0906)
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Rysunek 3.45:

Komin - przed budynkiem Starej kotªowni (2008-08-30)
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Rozdziaª 4

Podsumowanie
Udziaª w Indywidualnym Rajdzie Krajoznawczym - Szlakiem przemysªu w Warszawie pozwoliª
mi na zdobycie przysªowiowej gar±ci informacji na temat Warszawy, w szczególno±ci jej obiektów
przemysªowych. Osi¡gni¦ty zostaª tak»e inny prywatny cel, jakim byªo odbycie serii krótkich,
weekendowych wycieczek w niedalekiej okolicy miejsca zamieszkania.
Mam nadziej¦, »e informacje zebrane przeze mnie w tym skromnym opracowaniu przysªu»¡ si¦
osobom zainteresowanym krajoznawstwem i gª¦bszym poznawaniem uroków stolicy.
Na koniec dodam, »e planuj¦, swego rodzaju, upublicznienie pozyskanej wiedzy, poprzez
zorganizowanie krótkiej pogadanki na temat odwiedzonych obiektów.
Serdecznie pozdrawiam osoby, które po±wi¦ciªy swój czas i wªo»yªy siªy w organizacj¦ tego
Indywidualnego Rajdu Krajoznawczego - w szczególno±ci Arturowi Ponikiewskiemu.

Zbigniew P. Król
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