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PRACE, STUDIA I MATERIA Y

Badania historyczne przeprowadzone przez autor-
ki niniejszego artyku!u w 19941 oraz w 2010 roku 
opiera!y si" na kwerendzie materia!ów ikonogra-
Þ cznych dotycz#cych Otwocka, zgromadzonych w 
miejscowym archiwum. Znajduj# si" tam m.in. pro-
jekty budynków w $ródborowie, podwarszawskim 
mie%cie – ogrodzie, wykonane w latach 30. XX w. 
przez znanych warszawskich architektów. Niniejszy 
artyku! po%wi"cony tym nowoczesnym wtedy reali-
zacjom architektonicznym powsta! z inicjatywy Pani 
profesor Jadwigi Roguskiej.

Zespó! miejscowo%ci zgrupowanych wzd!u& linii 
kolejowej Warszawa-Lublin nazywany jest „na linii” 
lub wprost lini# otwock#. Nazw" otrzyma! od miasta 
Otwocka, a si"ga od granic Warszawy a& do $ród-
borowa. Na ca!ym obszarze wyst#pi!a – od chwili 
uruchomienia – silna miastotwórcza i cywilizacyjna 
rola kolei &elaznej oraz stopniowy rozwój miejsco-
wo%ci o charakterze uzdrowiskowym i wypoczyn-
kowym, po!o&onych w pobli&u wielkiej Warszawy. 
Prosto wytyczona linia kolei odegra!a dla zastanego, 
istniej#cego wcze%niej terenu wiejskiego, rol" zupe!-
nie nowego kr"gos!upa struktury osadniczej2.

W stosunkowo krótkim czasie rozpocz"to par-
celacj" terenu pod budow" domów letniskowych, 
sanatoryjnych i mieszkalnych.  O ile na pocz#tku 
tego procesu, w ko'cu XIX i na pocz#tku XX wie-

ku, najistotniejsza by!a zabudowa letniskowa, a w 
samym Otwocku tak&e sanatoryjna, to pocz#wszy 
od lat dwudziestych XX w. – mieszkalna ca!orocz-
na. Parcelacja odbywa!a si" &ywio!owo i zale&a!a 
od w!a%cicieli gruntów. Wytyczano du&e regularne 
dzia!ki oparte na prostok#tnej siatce ulic, tyle, &e raz 
wpisywano je w granice w!asno%ci mi"dzy istniej#-
cym uk!adem dro&nym, a innym razem jako podsta-
w" traktowano lini" kolejow#. Sta!o si" to przyczyn# 
skomplikowanego uk!adu osiedli jako ca!o%ci i za-
wi!ego biegu ulic. W samym Otwocku, w po!udnio-
wo-zachodniej jego cz"%ci, parcelacj" poprowadzo-
no poprzecznie do linii kolejowej oraz wzd!u& dróg 
dojazdowych do pól. Dlatego do dzisiaj w tej cz"%ci 
miasta nie mo&na dostrzec %ladów !adu urbanistycz-
nego. Dopiero w 1929 r. przyst#piono do opracowa-
nia „Planu regionalnego powiatu warszawskiego”3, 
który mia! dawa( podstaw" do rozpatrywania kolej-
nych planów parcelacyjnych. Zanim jednak to na-
st#pi!o, powsta!y regularne, zaplanowane na du&ym 
obszarze dwa zupe!nie nowe o%rodki: w 1921 roku 
Soplicowo, a rok pó)niej $ródborów4.

Historia Otwocka zaczyna si" w okresie, kiedy 
mieszka'cy du&ych miast zapragn"li przenie%( si" 
poza ich granice „w poszukiwaniu %wie&ego powie-
trza, czysto%ci i prostoty”5. W zwi#zku z odkryciem 
skuteczno%ci leczenia chorych na gru)lic" na tere-
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1 Przeprowadzone na potrzeby „Skróconej dokumentacji histo-
ryczno-urbanistycznej centrum Otwocka”, wykonanej przez Ze-
spó! Bada' Regionalnych Warszawy i Mazowsza na zlecenie S-
ki „Arbud”, opracowuj#cej projekt zagospodarowania centrum 
tego miasta.
2 Szczegó!owo tematyk" t" omawia artyku! B. Chmielarskiej-
 o% pt. Uk ad komunikacyjny a plany parcelacyjne przy linii ot-

wockiej, zamieszczony w: „Mazowsze”, 1994, nr 2, s. 21-25.
3 Chaotyczny rozwój budownictwa na peryferiach miasta War-
szawy spowodowa! opracowanie w 1934 r. projektu „Warszawa 
Funkcjonalna” przez Jana Chmielewskiego i Szymona Syrku-

sa oraz „Planu regulacyjnego powiatu warszawskiego i okolic” 
wykonanego tak&e pod kierunkiem Jana Chmielewskiego. Plan 
ów oparty zosta! na „idei pasm” (sieci osiedli mieszkaniowych) 
ci#gn#cych si" wzd!u& szlaków kolejowych, obszarów rolnych 
i rezerwatów przyrody (lasy rembertowskie, Puszcza Kampino-
ska, lasy wawerskie) usytuowanych mi"dzy nimi.
4 B. Chmielarska- o%,  Uk ad komunikacyjny .., op. cit.
5 S. Muthesius, Neowernakularyzm oko o roku 1900 historyczny 

czy odrodzeniowy, tradycjonalistyczny czy modernistyczny, w: 
Sztuka oko o 1900 w Europie !rodkowej. Centra i prowincje ar-

tystyczne, Kraków 1997, s. 192.
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nach nizinnych, piaszczyste i suche grunty poro%ni"-
te g"stym lasem sosnowym, usytuowane w pobli&u 
Warszawy okaza!y si" idealnym miejscem na za!o-
&enie uzdrowiska. Dogodny dojazd najpierw Kolej# 
Nadwi%la'sk#, a potem (od 1912) tak&e w#skotoro-
w#, spowodowa! rozrastanie si" wszystkich miej-
scowo%ci jako letniskowych. Sam Otwock w 1923 
r. uzyska! nawet status uzdrowiska. Przez wszystkie 
lata dominowa!a tu drewniana zabudowa, nawi#-
zuj#ca do modnego pod koniec XIX wieku „stylu” 
szwajcarskich szaletów w jej skromnej nizinnej i w 
przewa&aj#cej cz"%ci sezonowej wersji wzbogacona 
o liczne laubzegowe ozdoby. Nazywana jest troch" 
&artobliwie „%widermajerem”, poniewa& z prawdzi-
wymi górskimi szaletami z grubych bierwion nie 
ma wiele wspólnego. Chocia& by!a importem obcym 
stylowo i funkcjonalnie, zawa&y!a na obliczu zabu-
dowy ca!ej „linii otwockiej”. 

Murowane budynki stanowi!y rzadko%( w pierw-
szych latach istnienia Otwocka. Dopiero budynki 
u&yteczno%ci publicznej i nast"pnie prywatne wille 
ca!oroczne zmieni!y obraz architektury. Ze wzgl"du 
na pocz#tkowo letniskowy charakter miejscowo%ci 
nie pojawi!y si" tu secesyjne pa!acyki ani w du&ej 
ilo%ci dworki z kolumnowymi gankami w typie pol-
skim.  atwo natomiast przyj"!y si" nowoczesne mo-
dernistyczne obiekty w „stylu mi"dzynarodowym”, 
projektowane przez popularnych warszawskich ar-
chitektów i ma!o znanych in&ynierów. W 1935 r. 
Cezary Jellenta opisuj#c Otwock i jego okolice nie 
móg! nie zauwa&y( fenomenu pojedynczych dzie! 
wspó!czesnej mu architektury, usytuowanych mi"-
dzy letniskow#, nadzwyczaj ozdobn#, zabudow#. 
Tak pisa! o nowoczesnych wtedy domach: „Z tem 
imieniem [Le Corbusiera] !#czy si" poj"cie nowo-
czesnej budowy domów podobnych raczej do skrzy' 
i sze%cianów ni& do struktur &ywych i o&ywionych 
ornamentyk# (...) lecz te skrzynie o p!askich wiekach 
i jak najmniejszej ilo%ci ozdób z rodzaju barokowego 
s# pe!ne s!o'ca i powietrza dzi"ki oknom wi"cej sze-

rokim ni& wysokim, obiegaj#cym naro&niki gankom 
zamiast balkonów. Styl nagi, praktyczny, realny, od-
powiadaj#cy wymogom &ycia, pracy i higieny6. […] 
Le Corbusier jeszcze Otwockiem nie zaw!adn#!, 
cho( przenika ju& wszystkie po!acie kolonij dooko!a 
Warszawy”7. „Samotnie te& i swobodnie oddychaj#c 
wznosi si" w tej okolicy kilka estetycznych will jak 
np. […] %wie&o uko'czona willa in&. Kanelbauma, 
%ci%le nowoczesna i z pon"tnie wygodnem wn"-
trzem, istny wzór trze)wego nie «przefajnowanego» 
modernizmu, komfort bez luksusu, plan przejrzysty 
i model dobrego smaku (architekci Gelbard i Siga-
linowie), dalej willa Minkowskich w $ródborowie 
itd.”8. Bior#c pod uwag" sztandarowe dla moder-
nistycznej awangardy post"powe idee budowania 
lepszej przysz!o%ci w zdrowych czystych i jasnych 
domach dost"pnych dla ka&dego, wydaje si" oczy-
wiste, &e w tym rejonie ca!kowicie zaakceptowano 
nowoczesne obiekty. Okna „wi"cej szerokie ni& wy-
sokie”9 umo&liwia!y korzystanie z leczniczego, na-
s#czonego &ywicznymi oparami powietrza i %wiat!a 
s!onecznego, jak&e potrzebnego dla utrzymania su-
chego klimatu le&akuj#cym na niezliczonych weran-
dach drewnianych domów i na „obiegaj#cych naro&-
niki gankach zamiast balkonów”10.

W najszerszym zakresie post"powe idee architek-
tury XX wieku realizowano jednak pod Otwockiem 
- w $ródborowie (obecnej dzielnicy miasta). W 
1922 r. korzystaj#c z blisko%ci i popularno%ci o%rod-
ków letniskowych po!o&onych w tej miejscowo-
%ci i na ca!ej linii otwockiej, rozpocz"to realizacj" 
projektu miasta – ogrodu, a w!a%ciwie miasta-parku 
le%nego11. Z inicjatywy spo!ecznej powsta!o Towa-
rzystwo $ródborów, którego celem by!o szerzenie w 
Polsce idei miasta-ogrodu i staranie si" o za!o&enie 
wzorcowego osiedla. Wybranie miejsca na realiza-
cj" tego celu nast#pi!o po dok!adnym przestudiowa-
niu okolic Warszawy i ich w!a%ciwo%ci klimatycz-
nych. W przedsi"wzi"ciu brali udzia! specjali%ci zza 
granicy oraz in&. arch. Zdzis!aw Kalinowski. Po-

6 C. Jellenta, Sosny otwockie obraz miasta uzdrowiska, Warsza-
wa 1935, s. 46.
7 C. Jellenta, op. cit., s. 47.
8 C. Jellenta, op. cit., s. 51. Autor ma na my%li will" Tekli Min-
kowskiej w $ródborowie przy ul. Orzeszkowej 1. Minkowska 
by!a &on# warszawskiego bankiera Augusta Minkowskiego 
i prababci# znanego francuskiego dyrygenta Marca Minkow-
skiego (Sinfonia Varsovia). Pradziadek bankier mieszka! przy 
Fredry 10 w Warszawie. Wg Marc Minkowski na warszawskich 

"cie#kach, „Gazeta Wyborcza” 19.06.2008. Autorki dotychczas 
nie odnalaz!y projektów architektonicznych wymienianych przez 
Jellent" willi: in&. Kanelbauma i rodziny Minkowskich.

9 C. Jellenta, op. cit.
10 Ibid.
11 Idea miast - ogrodów od&y!a w Warszawie po I wojnie, w no-
wych, sprzyjaj#cych warunkach, których przed I wojn# %wiato-
w#, w sytuacji braku polskiej pa'stwowo%ci i miejskiego samo-
rz#du – nie by!o. Kilkakrotnie podejmowano ju& próby wcielenia 
w &ycie tej spo!ecznej, urbanistycznej i zarazem budowlanej idei 
jeszcze przed I wojn# (w Z#bkach w 1912 r. oraz na M!ocinach 
w 1914 r.) – w ówczesnych warunkach politycznych – ma!o sku-
teczne. Por. J. Holewi'ski, Miasto przysz o"ci (Garden City), 
Warszawa 1909, s. 5.
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cz#tkowo Towarzystwo mia!o trudno%ci z nabyciem 
terenów, na których mog!o zrealizowa( tak du&y 
projekt. Przyczyn# by! brak entuzjazmu ówczesnych 
w!a%cicieli $ródborowa. Dopiero w!#czenie ich do 
spó!ki jako udzia!owców12 zapocz#tkowa!o realiza-
cj" przedsi"wzi"cia. Towarzystwu uda!o si" uzyska( 
wy!#czenie spod ochrony le%nej terenów $ródboro-
wa i zamian" ich na letniskowe. 

Po wykonaniu robót geodezyjnych i niwelacyj-
nych przyst#piono do wytyczania dzia!ek wg planu 
parcelacyjno - regulacyjnego sporz#dzonego przez 
arch. Zdzis!awa Kalinowskiego (il. 1). Przy opraco-
waniu planu, który zosta! zatwierdzony w 1923 roku 
„wzorowano si" na najlepszych przyk!adach zachod-
nioeuropejskich, jak Hampstead i Hellerau”13. Plan 

przewidywa!  przeznaczenie 19% terenu na drogi  
(o szeroko%ci 10-14 m), 15 mórg pod place i ziele'-
ce. Zarezerwowano place pod obiekty u&yteczno%ci 
publicznej: ko%ció!, dwie szko!y, plac zabaw dla 
dzieci, boiska, budynek stra&y ogniowej i hali tar-
gowej. Wed!ug niemieckiego wzoru zaplanowano 
tak&e wpisy hipoteczne. Gwarantowa!y one zacho-
wanie drzewostanu, nale&yt# rozbudow" i warunki 
sanitarno - higieniczne. Zaplanowano sprzeda& dzia-
!ek, budow" willi jako inwestycje w!asne pod wyna-
jem i inwestowanie dochodu w rozbudow" osiedla. 
W 1923 roku Towarzystwo sÞ nansowa!o budow" 
w!asnego przystanku kolejowego, lini" telefoniczn#, 
a w 1925 r. zbudowa!o w!asn# elektrowni"14. 

W 1923 r. zbudowano 10 wzorcowych domów 
wed!ug projektu i pod kierunkiem prof. Rudolfa 
$wierczy'skiego15. Zlokalizowano je na obszernych 
dzia!kach jako wolnostoj#ce, do%( oddalone od sie-
bie, parterowe z mieszkalnym poddaszem i lekko 
wkl"s!ymi po!aciami dachu. Nie zaproponowano tu 
tak typowej dla miast-ogrodów szeregowej zabudo-
wy wzd!u& ulic. Zrealizowane domy mia!y by( wzo-
rem dla zabudowy ca!ego $ródborowa. Jednak nie 
sta!y si" na tyle popularne, &eby budowano kolejne. 
Przewa&y!o poczucie indywidualno%ci w!a%cicieli 
o ukszta!towanym gu%cie oraz zmiana charakteru 
ca!ego osiedla ze spo!ecznego, jednorodnego o%rod-
ka z domami na jednakowych dzia!kach na ukszta!-
towane indywidualnie. Zmian" t" przypiecz"towa!o 
w!#czenie $ródborowa do Otwocka w 1932 r. Innym 
powodem rezygnacji z jednolitej zabudowy by!a 
sprzeda& dzia!ek nowym nabywcom oraz cz"sto wy-
korzystywana mo&liwo%( zakupu nie jednej, ale wie-
lu dzia!ek razem. Zdarzy!y si" przypadki budowa-
nia domów na pi"ciu, siedmiu czy nawet jedenastu 
posesjach. Miasto-ogród w za!o&eniach mia!o by( 
samodzielnym osiedlem w pobli&u Warszawy, prze-
znaczonym dla %redniozamo&nej inteligencji, a sta!o 
si" miejscem wypoczynkowym dla zamo&niejszych 

12 Udzia!owcami byli mieszka'cy Warszawy,  odzi, Ozorkowa, 
Krakowa i Berlina (wg wniosku z 1922 roku - Archiwum Pa'-
stwowe miasta sto!ecznego Warszawy, dalej APW, Oddzia! w 
Otwocku, Akta miasta Otwocka (dalej AmO) sygn. 474. Z War-
szawy by!y to nast"puj#ce osoby: Bernard Berstein, Edmund 
Landau, Stefania Kopczykowa, dr Berta Lindenfeld, Eugenia 
Luksemburg, Henryk Lindenfeld, Regina Zylber, Ernestyn Wi-
nawer, Hanna Hirszwinkiel (z Lindenfeldów); z  odzi: W!a-
dys!aw Lindenfeld, Henryk W!adys!aw Lindenfeld, Paulina 
Lindenfeld, Regina Rosenberg, Eleonora Kleiman, Gustawa 
Wo!o&y'ska, Adam Lindenfeld, Gustaw Lindenfeld, z Ozorko-
wa: Marcin Kryszek; z Krakowa: Leopold Lindenfeld z zawodu 
lekarz  (wg  listy wyborców krakowskiej Gminy *ydowskiej 

z 1935 r.); z Berlina: Boles!aw Lindenfeld.  Powy&sza lista 
%wiadczy o tym, &e przedsi"wzi"cie mia!o charakter rodzinny - 
rodziny Lindenfeld. 
13 B. Chmielarska- o%, op. cit.
14 Towarzystwo sprzedawa!o dzia!ki i inwestowa!o, ale podzieli-
!o si" na mniejsze spó!ki. W 1929 r. akta hipoteczne po%wiadcza-
j# istnienie dwóch spó!ek: „$ródborów” Sp. z o.o i „Towarzy-
stwo miast, ogrodów i uzdrowisk w Polsce” Sp. z o.o, Wg APW 
Oddzia! w Otwocku, Hipoteka Miasta Otwocka, sygn. 1244. 
15 M. Kuhnke, Rudolf !wierczy$ski, 1883-1943. %ycie i twór-

czo"&, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 2000, z. 3-4, s. 
235-236, 330-336.

1. Plan okolic Otwocka w 1932 r. Zasi"g planu miasta ogrodu 
$ródborów. Rys. B. Chmielarska- o%

1. Plan of the suburbs of Otwock, 1932. Scope of the plan of 
the $ródborów garden city. B. Chmielarska- o%
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mieszka'ców Warszawy: lekarzy, ludzi wolnych za-
wodów i Þ nansjery16. 

Inny w stosunku do planowanego charakter osied-
la i status mieszka'ców objawi! si" równie& tym, 
&e w!a%ciciele posesji zamawiali projekty indywi-
dualnie u najbardziej wzi"tych architektów war-
szawskich, absolwentów Wydzia!u Architektury 
Politechniki Warszawskiej. W%ród nich nale&y wy-
mieni( wybitnych architektów, jak: Szymon Syrkus,  
Lucjan Korngold, Henryk Blum oraz Jerzy Gelbard 
i Roman Sigalin17. Ponadto dzia!ali tu inni mniej 
znani architekci, wywodz#cy si" ze %rodowiska war-
szawskiego –  np. Maksymilian Kon18, Jerzy Stac-
kelberg19, Rubin Szwarc oraz budowniczowie Jerzy 
Juszczak, Stanis!aw Russek20. Nie brak!o wybitnych 
przedstawicieli %rodowiska lwowskiego jak arch.Al-
fred Zachariewicz, czy !ódzkiego, np. arch. Witold 
Szereszewski. 

Architektura powstaj#cych willi i pensjonatów 
znacz#co odbiega!a od form rozpowszechnionych 
wcze%niej na linii otwockiej. Silnie kontrastowa!a 
z drewnianym „%widermajerem” budynków Otwo-
cka. Wykorzystywano w niej elementy charaktery-
styczne dla nowych nurtów architektury 2 po!owy lat 
20. i 30. XX wieku. Przy opracowywaniu projektów 
twórcy wielu nowych %ródborowskich willi z lat 30. 
kierowali si" za!o&eniami architektury nowoczesnej 
i stosowali formy szeroko rozpowszechnione w ar-
chitekturze %wiatowej. Wzniesione obiekty to wol-
nostoj#ce domy pi"trowe wykonane w konstrukcji 
murowano-stalowej z elementami &elbetowymi. 

Wkomponowane w otoczenie, maj# do%( proste 
plany, bry!y z!o&one z prostopad!o%cianów o ró&nej 
wielko%ci i wysoko%ci, przykryte niemal p!askimi 
dachami. Zgodnie z programowymi za!o&eniami ów-
czesnego „stylu nowoczesnego” elewacje budynków 
zdobi# nie ornamenty, lecz rz"dy okien, balkony 
i tarasy. Architektura zewn"trzna podporz#dkowa-
na zosta!a wymogom funkcji. Projektanci d#&yli do 
racjonalnego opracowania uk!adów wewn"trznych, 
rozdzielonych na cz"%( z w"z!em kuchennym, go-
spodarczym (kredens) i sanitarnym oraz cz"%( stano-
wi#c# w!a%ciwe mieszkanie z !azienk#. Wiele uwagi 
po%wi"cili kompozycji otoczenia. Domy usytuowane 
na zalesionych dzia!kach o du&ej powierzchni (prze-
ci"tnie oko!o 2500,0 m2)21 s# optycznie powi#zane 
z terenem. Starannie projektowano ogród i prze-
strze' wokó! nich, uwzgl"dniaj#c ukszta!towanie 
terenu i istniej#c# ziele'. Tendencje te by!y zgodne 
z zasadami nowoczesnego projektowania architekto-
nicznego, przywi#zuj#cego wag" do prawid!owego 
o%wietlenia, wentylacji, ogrzewania obiektów i spo-
koju ich mieszka'ców.

Mi"dzy rokiem 1928 a 1930 Szymon Syrkus za-
projektowa! przy ul. Krasi skiego (obecnie Krasi'-
skiego 30) dom dla in&yniera Zygmunta Lewina22. 
Budynek zlokalizowany zosta! przy granicy $ródbo-
rowa i Otwocka tj. w pó!nocnej cz"%ci miasta - ogro-
du, daleko od przystanku kolejowego, lecz blisko 
ulicy Reymonta - g!ównej trasy komunikacyjnej. S. 
Syrkus zrealizowa! tu g!oszone przez siebie zasady 
architektury nowoczesnej23. Zaprojektowa! skrom-

16 Patrz: APW Oddzia! w Otwocku, sygn. 2273 Wykaz w a"cicie-

li terenów !ródborowa i Soplicowa, brak daty (prawdopodobnie 
z ok. 1922 r.). Nieliczni w!a%ciciele dzia!ek mieli adresy za-
mieszkania inne ni& warszawskie. W%ród wymienionych znale)-
li si" m. in. wspomniany bankier August Minkowski, Þ nansi%ci 
Tadeusz i Stanis!aw P!ucer-Sarna, znany antykwariusz okresu 
mi"dzywojennego Abe Gutnajer, wielu lekarzy, prawników 
itp.).
17 Warszawska Szko a Architektury 1915-1965. 50-lecie Wydzia-

 u Architektury Politechniki Warszawskiej, pr. zbiorowa, War-
szawa 1967, s. 270-298.
18 Zaprojektowa! np. budynek mieszkalny dla in&. P. Kowartow-
skiego  przy ul. Poniatowskiego (w 1934 roku) - APW Oddzia! 
w Otwocku, AmO, sygn. 3094.
19 Autor projektu domu mieszkalnego dla Barbary Lindner przy 
ul. Fredry (z 1936 roku) - APW Oddzia! w Otwocku, AmO, 
sygn. 2454.
20 Z zami!owania aktor (wyst"powa! w wielu sztukach teatral-
nych w Kolnie,  om&y, Grajewie i Otwocku), kierowa! „Ot-
wockim Towarzystwem Teatralnym”, gdzie by! te& re&yserem. 
W 1929 sko'czy! Pa'stwow# Szko!" Budowlan# w Warszawie 
i otrzyma! tytu! technika budowlanego.  W 1955 ucz"szcza! na 
kurs przygotowany przez Politechnik" Warszawsk# i w 1956 
zda! eksternistycznie egzamin zyskuj#c tytu! in&. budownictwa. 

Wg Zarys dziejów Otwocka, pod red. M. Kalinowskiego, Otwock 
1996, s. 351-352. S. Russek zaprojektowa! w Otwocku wiele 
domów, cz"%( drewnianych przebudowywa! sam lub wspól-
nie z budowniczym Jerzym Juszczykiem. Jest m.in. autorem 
projektu interesuj#cego pensjonatu „Felicjanka” (o elewacjach 
cz"%ciowo oblicowanych korkiem), wzniesionego dla ma!&. Ma-
tjasa i El&biety Kobryngiel (proj. z 1939 r.), istniej#cego do dnia 
dzisiejszego przy ul. Cieszy'skiej. W 1938 zaprojektowa! tak&e 
inny pensjonat: dla ma!&. El&biety i Marjana P!ochodzkich przy 
ul. Mochanckiego (obecnie istniej#cy). Projekty znajduj# si" w 
APW Oddzia! w Otwocku, AmO.
21 Najmniejsza powierzchnia dzia!ki w $ródborowie wynosi!a 
778 m2 - wg Wykaz w a"cicieli terenów !ródborowa…, op. cit.
22 APW Oddzia! w Otwocku – AmO, sygn. 4120, Projekt domu 

mieszkalnego na posesji in#. Zygmunta Lewina w !ródborowie, 

okr'g 17 dzia ka 1, rok 1928-1930. 
23 W pierwszej publikacji z 1925 r. Architektoniczne podstawy 

budownictwa mieszkaniowego S. Syrkus ujawni! zdecydowane 
pogl#dy na kwesti" kryzysu mieszkaniowego, krytykuj#c zwi#-
zan# z koncepcj# miast-ogrodów architektur" dworkow# za nie-
spe!nianie kryterium dost"pno%ci i z powodu tradycjonalizmu 
formy. Opowiedzia! si" te& za koncepcj# masowej architektury 
uprzemys!owionej.
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ny, niewielki jednopi"trowy dom o „pude!kowej” 
bryle na „elastycznym” planie: dwóch le&#cych pro-
stok#tów, przesuni"tych wzgl"dem osi pod!u&nej. 
Na parterze znalaz!y si": kuchnia ze schodami do 
piwnicy, pokój s!u&bowy, hall ze schodami na wy&-
sz# kondygnacj", WC i trzy pokoje, w tym sto!owy 
(il. 2). Na pi"trze umieszczono: cztery pokoje (dwie 

24 B. Ignatowicz-Zawilejski, Materja  budowlany Heraklith, 
„Architektura i Budownictwo” (dalej A i B), 1929, s. 272.
25APW Oddzia! w Otwocku – AmO, sygn. 4121, Plan rozbudo-

wy (sk ad owoców) domu mieszkalnego in#. Zygmunta Lewina w 

!ródborowie, okr'g 17 dzia ka 1, rok 1930. 

26 APW Oddzia! w Otwocku – AmO, sygn. 4101, Projekt domu 

mieszkalnego jednorodzinnego w kwaterze 54 na dzia kach 1,2,

3,11,12,13,14,15,16,17,18 w !ródborowie; w . Marii Arenstein, 
1934 (data zatwierdzenia projektu)
27 A i B, 1937, nr 4/5, s. 204.

2. S. Syrkus, Projekt domu mieszkalnego na posesji in#. Zyg-

munta Lewina w !ródborowie (ul. Krasi'skiego 30) – rzut 
parteru i przekrój poprzeczny, 1928-30.  Orygina! w Archiwum 
Pa'stwowym miasta sto!ecznego Warszawy, Oddzia! w Otwo-
cku (dalej APW Oddzia! w Otwocku), Akta miasta Otwocka 

(dalej AmO), sygn. 4120, k. 2, 3
2. S. Syrkus. Design of the residential house on the property 
of engineer Zygmunt Lewin in $ródborów, 30 Krasi'skiego 
Street, plan of ground ß oor and cross-section, 1928-1930, 

Original design stored in the State Archive of the Capital City 
of Warsaw Otwock Division (further as: APW Otwock Divi-

sion) Archival records of the City of Otwock (further as: AmO), 
4120, k 2, 3

sypialnie) oraz !azienk" i hall. Architekt podj#! kroki 
w kierunku eksperymentowania z konstrukcj# i ma-
teria!ami wype!niaj#cymi. We wn"trzach zastosowa! 
nowoczesny materia! izolacyjny, jakim by! wtedy 
heraklith. P!yty heraklithu z we!ny drzewnej u&y! do 
izolacji akustycznej i termicznej %cian dzia!owych 
i szaf %ciennych. Bior#c pod uwag", &e pierwszy ar-
tyku! o w/w materiale ukaza! si" w „Architekturze 
i Budownictwie” w 1929 r.24 zastosowa! go %mia!o 
i u&ytecznie. Wszystkie %ciany wewn#trz otrzyma!y 
izolacj" powietrzn# 3 cm i zosta!y ob!o&one p!ytami 
grubo%ci 5 cm. Elewacje budynku charakteryzowa!a 
oszcz"dna, prosta forma, horyzontalny uk!ad do%( 
ujednoliconych otworów okiennych i d!ugi balkon 
pi"tra (il. 3) - obecnie przekszta!cone (il. 4). Podob-
nie, jak przy projektowanym w 1930 r. domu dla 
Aleksandra Za!szypina w Konstancinie (Skolimowie) 
przy ul. Jasiowej, Szymon Syrkus wspó!pracowa! w 
$ródborowie z tym samym konstruktorem Czes!a-
wem Puki'skim. W pa)dzierniku 1930 r. S. Syrkus 
sporz#dzi! jeszcze plan rozbudowy %ródborowskiego 
domu Zygmunta Lewina, dodaj#c sk!ad owoców25. 

W%ród $ródborowskich inwestycji w duchu archi-
tektury awangardowej wyró&nia si" istniej#ca do dzi% 
willa przy ul. Cieszy skiej 5, zaprojektowana przez 
spó!k" architektoniczn# Lucjan Korngold i Henryk 

Blum, znana dotychczas z jedynej zachowanej fo-
tograÞ i, opisanej bez bli&szego podania lokalizacji, 
inwestora i daty powstania. W zbiorach Archiwum 
Pa'stwowego m. st. Warszawy – Oddzia! w Otwocku 
uda!o si" odnale)( projekt architektoniczny tej willi, 
zatwierdzony w 1934 r. i ustali( nieznany wcze%niej 
jej dok!adny adres oraz prawdopodobne datowanie26. 
Z bada' wynika, &e powsta!a ona dla Marii Aren-

stein pomi"dzy 1934 (data zatwierdzenia projektu) 
a 1937 rokiem (data publikacji zdj"cia), najpewniej 
w 1934/1935 r., na dzia!ce nale&#cej na pocz#tku lat 
20. zesz!ego stulecia do W!adys!awa Lindenfelda. 
Wysok# warto%( architektoniczn# i walory estetycz-
ne willi doceniono wkrótce po powstaniu obiek-
tu. $wiadczy o tym zamieszczenie jego fotograÞ i 
(z podaniem tylko nazwisk projektantów i miejsco-
wo%ci) w numerze 4/5 z 1937 r. „Architektury i Bu-
downictwa”, zawieraj#cym wybór najciekawszych 
realizacji architektów polskich w latach 1927-1937 
(il. 5)27. Willa zosta!a zaprojektowana jako ca!orocz-
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ny, jednorodzinny dom mieszkalny w konstrukcji 
murowanej ze stalowymi elementami. Wzniesiona 
na planie zbli&onym kszta!tem do litery Z, by!a pi"-
trowa, przekryta p!askim dachem. Jej wn"trza zosta-
!y precyzyjnie rozplanowane i zapewne by!y elegan-
cko i nowocze%nie wyko'czone. Parter mie%ci! po-
mieszczenia zgrupowane wed!ug funkcji. W jednym 
„bloku” znajdowa!y si": przedpokój, WC, kredens, 
kuchnia, pokój s!u&bowy, spi&arnia, mieszkanie do-
zorcy po!#czone schodami ze zlokalizowan# w piw-
nicy kot!owni#, gara&28. Po przeciwnej stronie ulo-
kowano: du&y hall (salon) z kominkiem i schodami 
prowadz#cymi na antresol" i pi"tro, pokój sto!owy 
i go%cinny (il. 6). Pi"tro zajmowa!y: gabinet, !azien-
ka i sypialnia rodziców z tarasem – umieszczone 
nad cz"%ci# gospodarcz# oraz dwie sypialnie dzieci, 
pokój nauczycielki i hall parteru (il. 7). Kompozy-
cja bry!y i elewacji willi charakteryzowa!a si" wy-
raÞ nowan# prostot# i dobrymi proporcjami.  G!ad-
kie %ciany od frontu o&ywia!o skrajnie umieszczone 
wej%cie, podkre%lone balkonem pi"tra. Od strony 
bocznej (po!udniowo-zachodniej) dom otwiera! si" 
na taras i otaczaj#c# ziele' wielkim przeszkleniem 
okna i drzwi wysokiego na dwie kondygnacje hal-
lu, poprzedzonego loggi# – modernistycznym, p!yt-
kim portykiem z p!askim przekryciem, wysokimi na 
dwie kondygnacje smuk!ymi s!upami i luksferycz-
nymi przeszkleniami po bokach. Wielki, moderni-
stycznie zinterpretowany portyk tworzy! efektown# 

3. S. Syrkus, Projekt domu mieszkalnego na posesji in&. Zyg-
munta Lewina w $ródborowie (ul. Krasi'skiego 30) – elewacje 
boczne, 1928-30. Orygina! APW Oddzia! w Otwocku, AmO, 

sygn. 4120, k. 5
3. S. Syrkus, Design of the residential house on the property 
of engineer Zygmunt Lewin in $ródborów, 30 Krasi'skiego 
Street, side elevations, 1928-1930. Original in APW Otwock 

Division, AmO, 4120, k. 5

4. Budynek przy ul. Krasi'skiego 30 – widok od strony pd.-zach. Fot. B. Chmielarska- o%, 2009
4. Residential house, 30 Krasi'skiego Street, view from the South-West. Photo: B. Chmielarska- o%, 2001

28 Kot!ownia mia!a zosta( po!#czona z nowo zaprojektowan# 
koksowni# (patrz APW Oddzia! w Otwocku, AmO, sygn. 4102, 
Powi'kszenie piwnic w domu mieszkalnym Marii Arenstein, 

1937). Najprawdopodobniej projekt in&. M. Goldsteina zreali-
zowano.
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5. L. Korgold, H. Blum, widok willi od strony pd.-zach, 1937. Wg „Architektura i Budownictwo”, 1937, nr 4/5. Fot. Malarski
5. L. Korngold. H. Blum, view from the South-West, 1937. Original in “Architektura i Budownictwo” 1937, 4/5.  Photo: Malarski

6. L. Korngold, H. Blum, Projekt willi Marii Arenstein (przy ul. 
Cieszy'skiej 5) – rzut parteru i elewacja frontowa, 1934. Orygi-

na! APW Oddzia! w Otwocku, AmO, sygn. 4101, k. 3
6. L. Korngold, H. Blum, Design of the villa for Maria Aren-
stein, 5 Cieszy'ska Street, plan of the ground ß oor and front 
elevation, 1934. Original in APW Otwock Division, AmO, 

4101, k. 3

7. L. Korngold, H. Blum, Projekt willi Marii Arenstein (przy ul. 
Cieszy'skiej 5) – rzut pi"tra i elewacja pd.-zach, 1934. Orygi-

na! APW Oddzia! w Otwocku, AmO, sygn. 4101, k. 4
7. L. Korngold, H. Blum. Design of the villa for Maria Aren-
stein, 5 Cieszy'ska Street, plan of the Þ rst ß oor and the Sou-
th-West elevation, 1934. Original in APW Otwock Division, 

AmO, 4101, k. 4
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8. Widok willi przy ul. Cieszy'skiej 5 od strony pd.-zach. Fot. E. Pop!awska-Buka!o, 2010
8. View of the villa, 5 Cieszy'ska Street from the South-West. Photo: E. Pop!awska-Buka!o, 2010

9. Widok willi przy ul. Cieszy'skiej 5 od strony wsch. Fot. E. Pop!awska-Buka!o, 2010
9. View of the villa, 5 Cieszy'ska Street from the East. Photo: E. Pop!awska-Buka!o, 2010
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ram" wysuni"tej ku ogrodowi elewacji. Tyln# cz"%( 
budynku wzbogaca! taras pi"tra przykryty a&urow#, 
drewnian# konstrukcj# belek. Nowoczesna w latach 
30. XX w. i spójna forma willi zosta!a niestety zni-
weczona przez pó)niejsze przebudowy (il. 8, 9). Bez 
w#tpienia willa M. Arenstein w $ródborowie by!a 
budynkiem o wysmakowanej, awangardowej archi-
tekturze, jednym z najciekawszych przyk!adów re-
cepcji form „Bauhausu” w Polsce. 

Kolejnymi interesuj#cymi przyk!adami budyn-
ków mieszkalnych, lecz wielorodzinnych s# obiek-
ty wzniesione w najbli&szym s#siedztwie w/w willi. 
Po!o&one przy ul. Cieszy'skiej powsta!y niemal w 
tym samym czasie dla ró&nych inwestorów.  Zapro-
jektowali je te& inni architekci. Budynki te mia!y 
odmiennie ukszta!towane elewacje oraz inaczej roz-
planowane wn"trza, ale !#czy!a je podobna funkcja. 
Z za!o&enia by!y ca!orocznymi domami mieszkalny-
mi przeznaczonymi dla kilku rodzin29. Mog!y stano-
wi( niewielkie pensjonaty, bowiem ich rozk!ad we-
wn"trzny umo&liwia! w!a%cicielom wynajem pokoi. 

Budynek przy ul. Cieszy skiej 8 zaprojektowa!o 
Biuro Projektowe – Jerzy Gelbard i Roman Siga-

lin, znane z wielu sto!ecznych realizacji m.in. luksu-
sowych kamienic przy ul. Kredytowej 6 i Lwowskiej 
7. Budynek wzniesiono na zlecenie adwokata Julia-

na Karwi skiego30 na dzia!ce nale&#cej wcze%niej 
do Ruchli Lindenfeldówny31. W zbiorach Archiwum 
otwockiego zachowa!y si" dwa oryginalne projekty 
Gelbarda i Sigalina z 1936 (il. 10) oraz 1937 roku32. 
Ró&nice mi"dzy nimi polega!y na niewielkich zmia-
nach wewn"trznych i uwzgl"dniaj#cych je nowych 
rozwi#zaniach struktury zewn"trznej, wprowadzo-
nych w projekcie zamiennym33. Ostatecznie budy-
nek wzniesiono wed!ug ostatniego z projektów. Po-
wsta! murowany dom pi"trowy, z suterenami, przy-
kryty p!askim dachem. Zaprojektowany na planie 
zbli&onym do litery „L”, otrzyma! skrajne segmenty 
wysuni"te ku przodowi – od strony frontowej i ogro-
dowej. By! dwu- i pó!taktowy. Na parterze zaprojek-

towano trzy mieszkania z kuchniami i w"z!ami sani-
tarnymi: dwa dwu- i jedno jednopokojowe. Niesy-
metrycznie umieszono owaln# klatk" schodow# (od 
frontu) oraz hall z kominkiem i osobnym wej%ciem 
od strony ogrodu. Ka&de z ró&nej wielko%ci miesz-
ka' oprócz wej%cia z korytarza przy klatce schodo-
wej zyska!o drugie niezale&ne wej%cie zewn"trzne 
(il. 11). Podobnie rozwi#zano pi"tro, z t# ró&nic#, &e 
nad hallem zaprojektowano ma!e, jednopokojowe 
mieszkanie, a pó!nocny segment przeznaczono na 
s!u&bówk". Na poddaszu najprawdopodobniej rów-
nie& znalaz!y si" pomieszczenia s!u&by. W suterenie 
za%, oprócz kot!owni, pomieszczenia na opa!, pralni, 
piwnic i mieszkania dozorcy, zaprojektowano ga-
ra&. Przestronne, dobrze o%wietlone wn"trza zosta!y 
powi#zane z otoczeniem poprzez werandy i wie'-
cz#ce je na górnej kondygnacji tarasy. Architektur" 
zewn"trzn# budynku cechowa!y do%( ujednolicone 
otwory okienne, zró&nicowanie fakturowe %cian su-
tereny, wyra)nie wyodr"bnionych w elewacji oraz 
cofni"ta ostatnia kondygnacja poddasza (il. 12, 13). 
Dope!nienie fasady stanowi!o pionowe przeszklenie 
klatki schodowej, ch"tnie stosowane przez architek-
tów w latach 30. XX w. Efektem powojennych prze-
budów s# zamurowane tarasy i werandy (il.14) oraz 
zmiany uk!adu wewn"trznego, wynikaj#ce z potrzeb 
nowych u&ytkowników. Spo%ród niewielu zacho-
wanych elementów pierwotnego wystroju ocala!o 
interesuj#ce opracowanie klatki schodowej (il. 15). 
Zniszczeniu uleg!y, nadal jeszcze czytelne w terenie, 
niegdy% starannie zaprojektowane uk!ady %cie&ek 
i elementy ma!ej architektury: betonowe murki wy-
dzielaj#ce teren ogrodu od przestrzeni przeznaczo-
nej dla dzieci, schodki wyrównuj#ce spadki terenu, 
wsparte na s!upach ogrodzenie itp. 

Budynek przy ul. Cieszy skiej 6 wzniesiono w 
1937 roku wed!ug projektu in&. arch. Witolda Sze-

reszewskiego. W zbiorach Archiwum otwockiego 
zachowa!y si" trzy projekty tego architekta: pierw-
szy z 1936 roku 34, drugi – stanowi#cy inwentary-

29 $wiadcz# o tym m.in. tytu!y zachowanych projektów archi-
tektonicznych.
30 APW Oddzia! w Otwocku, AmO, sygn. 2381, Projekt budynku 

mieszkalnego dla adwokata Juliana Karwi$skiego przy ul. Cie-

szy$skiej, 1936.
31 APW Oddzia! w Otwocku, sygn. 2273 Wykaz w a"cicieli …, 
op. cit. 
32 APW Oddzia! w Otwocku, AmO, sygn. 2381, Projekt budyn-

ku mieszkalnego …, op. cit.; APW Oddzia! w Otwocku, AmO, 
sygn. 3870 Projekt zamienny dla adwokata Juliana Karwi$skie-

go przy ul. Cieszy$skiej, 1937. 

33 Np. w hallu parteru wprowadzono ma!y przedsionek, a w 
pomieszczeniu zlokalizowanym obok wschodniej kuchni (na 
tej samej kondygnacji) zaprojektowano jednobiegowe schody, 
zmieniono ponadto uk!ad kilku wewn"trznych %cianek dzia!o-
wych, a na pi"trze w cz"%ci strychu ulokowano pokój s!u&bo-
wy. Na elewacjach przeobra&eniu uleg!y otwory okienne i górna 
kondygnacja frontowego segmentu, w której wprowadzono taras 
- porównaj il.12 i 13.
34 APW Oddzia! w Otwocku, AmO, sygn. 2394 Projekt budowy 

jednopi'trowego murowanego budynku mieszkalnego na posesji 

Adama i Eweliny ma #.  Szpilfogel przy zbiegu ul. Cieszy$skiej 

i Z otej w „Parku Le"nym !ródborów”, 1936. 
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10. J. Gelbard, R. Sigalin, Projekt domu mieszkalnego dla adwokata Juliana Karwi'skiego (przy ul. Cieszy'skiej 8) – plan sytuacyjny, 
1936. Orygina! APW Oddzia! w Otwocku, AmO, sygn. 2381, k. 2

10. J. Gelbard, R. Sigalin, Design of the residential house for lawyer Julian Karwi'ski, 8 Cieszy'ska Street, location plan, 1936. Origi-
nal in APW Otwock Division, AmO, 2381, k. 2

11. J. Gelbard, R. Sigalin, Projekt domu mieszkalnego dla adwokata Juliana Karwi'skiego (przy ul. Cieszy'skiej 8) – rzut parteru, 
1936. Orygina! APW Oddzia! w Otwocku, AmO, sygn. 2381, k. 4

11. J. Gelbard, R. Sigalin. Design of the residential house for lawyer Julian Karwi'ski, 8 Cieszy'ska Street, plan of the ground ß oor, 
1936. Original in APW Otwock Division, AmO,2381, k. 4
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12. J. Gelbard, R. Sigalin, Projekt domu mieszkalnego dla adwokata Juliana Karwi'skiego (przy ul. Cieszy'skiej 8) – elewacja fronto-
wa i ogrodowa, 1936. Orygina! APW Oddzia! w Otwocku, AmO, sygn. 2381, k. 6

12. J. Gelbard, R. Sigalin, Design of the residential house for lawyer Julian Karwi'ski, 8 Cieszy'ska Street, front elevation and garden 
elevation, 1936. Original in APW Otwock Division, AmO, 2381, k. 6

13. J. Gelbard, R. Sigalin, Projekt zamienny (zrealizowany) domu mieszkalnego dla adwokata Juliana Karwi'skiego (przy ul. Cieszy'-
skiej 8) – elewacja frontowa i ogrodowa, 1937. Orygina! APW Oddzia! w Otwocku, AmO, sygn. 3870, k. 7

13. J. Gelbard, R. Sigalin, optional (implemented) design of the residential house for lawyer Julian Karwi'ski, 8 Cieszy'ska Street, 
front elevation and garden elevation, 1937. Original in APW Otwock Division, AMO, 3870, k. 7
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14. Widok elewacji frontowej i bocznej budynku przy ul. Cieszy'skiej 8. Fot. E. Pop!awska-Buka!o i B. Chmielarska- o%, 2009
14. View of the front and side elevations of the house, 8 Cieszy'ska Street. Photo: E. Pop!awska-Buka!o, B. Chmielarska- o%, 2009

15. Klatka schodowa w budynku przy ul. Cieszy'skiej 8. Fot. 
E. Pop!awska-Buka!o, 2010

15. Staircase in the villa, 8 Cieszy'ska Street. Photo: E. Po-
p!awska-Buka!o, 2010

zacj" istniej#cego ju& obiektu, wykonany w 1938 
roku35 i trzeci, b"d#cy projektem ogrodzenia posesji 
z 1937 roku36.  Zleceniodawcami byli Adam i Ewe-

lina Szpilfogel, którzy zakupili niezabudowan# po-

35 APW Oddzia! w Otwocku, Amo, sygn. 2395 Zdj'cie z natury 

istniej(cego budynku mieszkalnego na posesji Adama i Eweliny 

ma #.  Szpilfogel przy zbiegu ul. Cieszy$skiej i Z otej w „Parku 

Le"nym !ródborów”, 1936 

36 APW Oddzia! w Otwocku, Amo, sygn. 2396 Projekt ogrodze-

nia istniej(cego domu ma . Szpilfogel. 
37 APW Oddzia! w Otwocku, sygn. 2273 Wykaz w a"cicieli …, 
op. cit.

sesj" od Edmunda Landaua37. Wzniesiony dla nich 
pi"trowy dom otrzyma! tradycyjny dwutraktowy 
podzia! z sieni# i klatk# schodow# na osi poprzecz-
nej parteru (il.16). Mieszkania mia! rozplanowane 
cz"%ciowo symetrycznie: z jednej strony klatki scho-
dowej jedno du&e przeznaczone dla zamo&niejszych 
osób i z przeciwnej drugie o podobnej powierzchni, 
tak&e dla zamo&nej klienteli. Do niego przylega!o 
mniejsze, jednopokojowe z osobnymi wej%ciami. 
Przestrze' mieszkaln# powi"ksza!y skrajnie umiej-
scowione werandy. W hallu klatki schodowej znaj-
dowa!a si" winda osobowa, umo&liwiaj#ca komuni-
kacj" na pi"tro osobom niesprawnym lub starszym. 
Na pi"trze urz#dzone by!y kolejne dwa mieszkania, 
które podobnie jak te na ni&szej kondygnacji zaopa-
trzone zosta!y w kuchnie, WC i !azienki. Z pokojów 
sypialnych lub sto!owych prowadzi!y wyj%cia na 
taras, werandy lub balkon. Poszczególne elewacje 
charakteryzowa!y dobre proporcje, zdyscyplinowa-
ny uk!ad okien, wysuni"te ku przodowi werandy. 
W fasadzie projektant wyra)nie wyodr"bni! g!ówne 
wej%cie (za pomoc# Þ larowego podciena i balkonu), 
a w elewacji tylnej zastosowa! prostok#tny prze-
szklony wykusz wsparty w przyziemiu na s!upach 
(il. 17). Skromniej ni& przewidywa! projekt z 1936 
r. opracowano np. pasy mi"dzyokienne. Podczas po-
wojennych przebudów zmieni! si" nie tylko uk!ad 
wn"trza, ale i cz"%ciowo wygl#d elewacji, które po-
zbawiono werand i tarasów (il. 18). 

Ostatni z budynków tworz#cych grup" obiektów 
przy ul. Cieszy'skiej w $ródborowie to dzie!o ma!o 
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16. W. Szereszewski, Projekt budynku mieszkalnego na posesji Adama i Eweliny Szpilfogel przy ul. Cieszy'skiej i Z!otej (Cieszy'-
skiej 6) – rzut parteru, 1936. Orygina! APW Oddzia! w Otwocku, AmO, sygn. 2394, k. 3

16. W. Szerszewski, Design of the residential house on the property of Adam and Ewelina Szpilfogel, 6 Cieszy'ska Street/Z!ota Street, 
plan of the ground ß oor, 1936. Original in APW Otwock Division, AmO, 2394, k. 3

17. W. Szereszewski, Projekt budynku mieszkalnego na posesji Adama i Eweliny Szpilfogel  przy ul. Cieszy'skiej i Z!otej (Cieszy'-
skiej 6) ) – elewacja frontowa i ogrodowa, 1936. Orygina! APW Oddzia! w Otwocku, AmO, sygn. 2394, k.7, 8

17. W. Szerszewski, Design of the residential house on the property of Adam and Ewelina Szpilfogel, 6 Cieszy'ska/Z!ota Street, front 
elevation and garden elevation, 1936. Original in APW Otwock Division, AmO, 2394, k. 7, 8
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18. Widok elewacji frontowej i tylnej budynku przy ul. Cieszy'skiej 6. Fot. E. Pop!awska-Buka!o, 2010
18. View of the front elevation and back elevation, 6 Cieszy'ska Street. Photo: E. Pop!awska-Buka!o, 2010
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19. R. Szwarc, Projekt budynku mieszkalnego braci S. i S. Ginzburg przy ul. Cieszy'skiej i Z!otej (Cieszy'skiej 3a) – rzut parteru, 
1936. Orygina! APW Oddzia! w Otwocku, AmO, sygn. 2393, k. 4

19. R. Szwarc, Design of the residential house of S. and S. Ginzburg brothers, 3a Cieszy'ska /Z!ota Street, plan of the ground ß oor, 
1936. Original APW in Otwock Division, AmO, 2393, k. 4

20. R. Szwarc, Projekt budynku mieszkalnego braci S. i S. Ginzburg przy ul. Cieszy'skiej i Z!otej (Cieszy'skiej 3a) – elewacja fronto-
wa i tylna, 1936. Orygina! APW Oddzia! w Otwocku, AmO, sygn. 2393, k.9,10

20. R. Szwarc, Design of the residential house of S. and S. Ginzburg brothers, 3a Cieszy'ska Street/Z!ota Street, front elevation and 
back elevation, 1936. Original in APW Otwock Division, AmO, 2393, k. 9,10
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21. Widok elewacji frontowej i tylnej budynku przy ul. Cieszy'skiej 3a. Fot. E. Pop!awska-Buka!o, 2010
21. View of the front elevation and back elevation of the residential house, 3a Cieszy'ska Street.  Photo: E. Pop!awska-Buka!o, 2010
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znanego architekta Rubina Szwarca38. Dom przy ul. 

Cieszy skiej 3a zaprojektowa! R. Szwarc dla braci 
S. i S. Ginzburg w 1936 r.39. Tak jak w poprzed-
nio omówionych realizacjach, tak i w architekturze 
tego obiektu widoczne jest d#&enie do nowoczes-
nych rozwi#za' (umiarkowany modernizm): szeroki 
Þ larowy podcie' parteru fasady, uskokowy wykusz 
przeszklonej klatki schodowej w elewacji tylnej oraz 
balkony, tarasy (il. 19, 20). Bry!a domu rozcz!ono-
wana, pi"trowa, uk!ad wn"trz symetryczny, na osi 
%rodkowej pod!u&na sie' i klatka schodowa obs!u-
guj#ce dwa mieszkania na parterze i dwa na pi"trze. 

Poddasze przeznaczone zosta!o dla s!u&by. Pomiesz-
czenia cz"%ci wschodniej: kuchnie, kredensy, s!u&-
bówki, WC dost"pne by!y z klatki schodowej, pozo-
sta!e z sieni. W reprezentacyjnym hallu zaprojekto-
wano schody prowadz#ce na wy&sz# kondygnacj". 
Podczas powojennej modernizacji zabudowano 
balkon na pi"trze oraz naro&ne tarasy, co pozwoli-
!o na uzyskanie czterech dodatkowych pomieszcze' 
(il. 21). Zachowano oryginaln# klatk" schodow# (il. 
22).  

W%ród budynków mieszkalnych $ródborowa na 
uznanie zas!uguje jeszcze grupa nielicznych i jak 
dot#d nie do ko'ca rozpoznanych obiektów40, zapro-
jektowanych w duchu streamline’u. Nurt ten, zwany 
te& u nas „stylem okr"towym”, zapocz#tkowany w 
latach 30. XX wieku by! zainspirowany przemys!em 
lotniczym, kolejowym i stoczniowym. Przeciwsta-
wia! si" „pude!kowemu” funkcjonalizmowi, a jego 
zwolennicy uznaj#c, &e forma przedmiotów nie 
musi %ci%le wynika( z funkcji, projektowali obiek-
ty o ob!ych, czasem dynamicznych kszta!tach41. W 
przypadku rozwi#za' architektonicznych by!y to 
budynki o uproszczonych bry!ach z zaokr#glonymi 
naro&nikami, p!askim dachem i wst"gowymi ok-
nami. D!ugie „le&#ce” okna tworzy!y horyzontalne 
podzia!y, a okr"towego charakteru nadawa!y im wy-
oblone naro&niki lub ryzality. Przyk!adami rozwi#-
za' zawieraj#cymi elementy streamline’u jest dom 
przy ul. Ziemowita 7 (il. 23) oraz ul. Syrkomli 4. 
Ten ostatni zosta! zaprojektowany dla lekarzy ZoÞ i 

i Aleksandra Ajzesland42 przez arch. Alfreda Za-

chariewicza43. Plan willi podporz#dkowano funkcji 
mieszkalnej ca!orocznej z wyodr"bnionym gabine-
tem lekarskim (ordynacj#), umieszczonym w przy-
ziemiu (il. 24). Gabinet poprzedza!a poczekalnia, do 
której prowadzi!o jedno z wej%(. Na parterze mie%-
ci!y si" ponadto cz"%( kuchenno-gospodarcza, hall, 
jadalnia i bawialnia. Na pi"trze znajdowa!y si" po-
koje i !azienka, WC. Projekt domu modyÞ kowano w 

38 O dzia!alno%ci tego architekta nie uda!o si" znale)( &adnych 
informacji, z wyj#tkiem tej, &e mieszka! w Warszawie przy ul. 
Z!otej 40/27 (projekt budynku przy Cieszy'skiej 3a), a zgin#! 
w Gettcie Warszawskim, gdzie przygotowywa! dekoracje m.in. 
do przedstawienia teatralnego „Mirla Efros” (strony internetowe 
www. getto.pl).
39 APW Oddzia! w Otwocku, AmO, sygn. 2393 Projekt domu 

mieszkalnego czterorodzinnego na posesji „Miasto-Park Le"ny- 

!ródborów” po o#onej przy ul. Cieszy$skiej i Z otej, w asno"& 

br. S. i S. Ginzburg, 1936. 
40 Wst"pnego rozpoznania tych obiektów dokona!y autorki opra-
cowania pt. Projektowane granice parku kulturowego na terenie 

Otwocka mgr in&. arch. krajobrazu A. Dymek, mgr in&. arch. K. 
Pronaszko, mgr in&. arch. A. Weso!owska, Warszawa 2010. 

22. Klatka schodowa w budynku przy ul. Cieszy'skiej 3a. Fot. 
E. Pop!awska-Buka!o, 2010

22. Staircase in the villa, 3a Cieszy'ska Street. Photo: E. Po-
p!awska-Buka!o, 2010

41 Podaj" za: pl. Wikipedia.org
42 Alfred Zachariewicz by! synem Juliana, ur. we Lwowie 1871, 
zm. w Warszawie 1937. Studiowa! we Lwowie i w Warszawie, 
projektowa! m.in. Oddzia! Þ rmy Assicurazzioni Generali Trieste 
we Lwowie (wg J.S. Majewski, Warszawa nieodbudowana…, 
op. cit., 134. Prowadzi! wspólnie z Sosnowskim przedsi"bior-
stwo budowlane, które w l. 1902-1905 wykona!o ponad sto 
obiektów &elazobetonowych [za:] A.K. Olszewski, Nowa forma 

w architekturze polskiej 1900-1925, s. 87.
43 APW Oddzia! w Otwocku, AmO, sygn. 3460 Projekt willi mu-

rowanej jednopi'trowej pp dr ZoÞ i i dr Aleksandra Ajzensland 

przy ul. Syrkomli w Otwocku, okr'g 23 dz. 3,4,5,24,25,26, 1936.
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23. Budynek przy ul. Ziemowita 7. Fot. E. Pop!awska-Buka!o, 2010
23. House, 7 Ziemowita Street. Photo: E. Pop!awska-Buka!o, 2010

24. A. Zachariewicz, Projekt willi dla dr ZoÞ i i dr Aleksandra Ajzensland przy ul. Syrkomli (nr 4) – rzut parteru, 1936. Orygina! APW 
Oddzia! w Otwocku, AmO, sygn. 3460, k.3

24. A. Zachariewicz, Design of the villa for Dr. ZoÞ a and Dr. Aleksander Ajzensland, 4 Syrokomli Street, plan of the ground ß oor, 
1936. Original in APW Otwock Division AMO, 3460, k.3



100

trakcie budowy. W jego architekturze odnajdujemy 
pó!koli%cie zaokr#glon# dobudówk", tarasy i zró&-
nicowane otwory okienne, w tym powtarzaj#cy si" 
motyw okulusów, p!aski dach, g!adk# %cian" os!ono-
w# i efektowne (obecnie nie zachowane) zró&nico-
wanie faktur (il. 25, 26). 

Niestety, oryginalna przedwojenna forma omó-
wionych budynków mieszkalnych w du&ym stopniu 
zosta!a przekszta!cona na skutek zmiany u&ytkowni-
ków i dostosowania obiektów do ich potrzeb. Zespó! 
domów usytuowanych przy ul. Cieszy'skiej znalaz! 
si" w latach 50. zesz!ego wieku na terenie Sanato-
rium dla dzieci dr Anny Braude-Hellerowej, potem 
Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego Gru)licy 
i Chorób Uk!adu Oddechowego dla M!odzie&y im. 
Hanki Sawickiej. Pe!ni! funkcje zwi#zane z leczni-
ctwem np. w jednym z obiektów mie%ci!o si" labo-
ratorium szpitalne, w innym punkt apteczny. Obec-
nie budynki nale&# do Zak!adu Gospodarowania 
Nieruchomo%ciami w Otwocku i ponownie s!u&# za 
mieszkania.

Ingerencja w bry!" i wystrój przedstawionych 
przyk!adów architektury nowoczesnej z lat 30. XX 
wieku w $ródborowie spowodowa!a utrat" naj-
bardziej charakterystycznych cech tych obiektów. 
Wtórna artykulacja %cian i zabudowa tarasów lub 

25.A. Zachariewicz, Projekt willi dla dr ZoÞ i i dr Aleksandra 
Ajzensland przy ul. Syrkomli (nr 4) – elewacja pd. i pn., 1936. 

Orygina! APW Oddzia! w Otwocku, AmO, sygn. 3460, k.7
25. A. Zachariewicz., Design of the villa for Dr. ZoÞ a and Dr. 
Aleksander Ajzensland, 4 Syrokomli Street, South and North 
elevations, 1936. Original in APW Otwock Division, AmO, 

3460, k.7

26. Widok elewacji budynku przy ul. Syrkomli 4 – od strony zachodniej. Fot. B. Chmielarska- o%, 2009
26. View of the building elevation from the West, 4 Syrokomli Street. Photo: B. Chmielarska- o%, 2009
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podcieni, dodaj#cych tym domom znacznej lekko-
%ci spowodowa!a zagubienie ich walorów architek-
tonicznych. W okresie przedwojennym by!y one 
%wiadectwem akceptacji elementów estetyki awan-
gardowej przez zamo&nych inwestorów i najemców. 
Szczególnie drastyczny jest przypadek willi przy 
Cieszy'skiej 5. Przebudowa dokonana po II wojnie 
%wiatowej zdegradowa!a to wyró&niaj#ce si" dzie!o 
mi"dzywojennej architektury willowej. Z wysmako-
wanej architektonicznie budowli powsta! niecieka-
wy budynek, pozbawiony indywidualnego charak-

teru. Mimo przekszta!ce' czy z!ego stanu zachowa-
nia niektóre z obiektów prezentuj# si" nadal jeszcze 
efektownie. W cz"%ci pozostaj# czytelne s# ich daw-
ne rozwi#zania elewacji.

Czasy, w których powsta!o miasto - ogród i oma-
wiane budynki sko'czy!y si" razem z wybuchem 
drugiej wojny %wiatowej. $ródborów pe!ni dzi% od-
mienn# ni& niegdy% funkcj", ale pozosta!e po daw-
nych mieszka'cach nowoczesne pierwotnie wille, 
otoczone sosnowym lasem, ci#gle daj# poczucie 
zwi#zku z awangardow# architektur# XX wieku. 

Barbara Chmielarska-)o"
mgr konserwatorstwa i zabytkoznawstwa

Pa$stwowe Wydawnictwo Naukowe

Ewa Pop awska-Buka o
mgr konserwatorstwa i zabytkoznawstwa

Narodowy Instytut Dziedzictwa

UNKNOWN BUILDINGS OF MODERN ARCHITECTURE OF THE 1920s AND 1930s 
IN $RÓDBORÓW

SUMMARY

The buildings referred to in the articles are till now unknown 
structures of modern architecture dating back to the twenties 
and thirties of the 20th century, of which three were built based 
on the designs of famous Warsaw architects: Szymon Syrkus, 
Jerzy Gelbard and Roman Sigalin, and Lucjan Korngold and 
Jerzy Blum. The architects designed them for wealthy War-
saw intellectuals erecting houses in the suburbs of Warsaw, in 
$ródborw garden city, in the neighbourhood of Otwock. Taking 
advantage of the earlier popularity of this region as a summer 
resort and its climate, the plan to develop a garden city started 
to be executed at the beginning of the 1920s. This plan was not 
been fulÞ lled however many guest-houses and several villas 

were built on plots bought by doctors, Þ nanciers, lawyers and 
freelancers from Warsaw. These building referred to moderni-
stic directions of architecture in the 1920s and 1930s, the forms 
of Bauhaus, “international style” and streamlining. Due to the 
second world war and the extermination of the Jewish commu-
nity, which represented a decided percentage of citizens of this 
region, the time of prosperity was over and the houses fell into 
oblivion. These masterpieces, unknown in literature, are visible 
on contemporary photos and reproductions of original desig-
ns and plans. The authors of the article identify their creators, 
clients, time of erection, and addresses, and describe them base 
on archive and in-Þ eld research.  

Translation by Akson.pl


