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OKNA I ICH OPRAWA ARCHITEKTONICZNA W WARSZAWSKICH KAMIENICACH 

W DRUGIEJ PO OWIE XIX I NA POCZ!TKU XX WIEKU1

JADWIGA ROGUSKA

techniczno-technologiczne stolarki okiennej, kom-

pozycyjne – rozmieszczenia i estetyczno – dekora-

cyjne kszta"towania okien, ich podzia"ów, kolory-

styki oraz oprawy architektonicznej. Na podstawie 

wydatowania obiektów zosta"y uchwycone tenden-

cje zmian formalnych, w"a#ciwo#ci technicznych 

i materia"owych okien i ich oprawy architektonicz-

nej w warszawskich domach w badanym okresie.

Przedmiot bada .

Stolarka okienna w warszawskich domach dru-

giej po"owy XIX i pocz$tku XX wieku jest detalem 

architektonicznym o znacznie gorszym stopniu za-

chowania ni% inne jego rodzaje. Nietrwa"o#& pod-

stawowego materia"u – drewna i wybitnie u%ytkowy 

charakter tego typu detalu, wysoki stopie' nara%enia 

na zu%ycie i zniszczenia by"y powodem szybsze-

go zu%ywania, remontów i wymian. Sporo stolar-

ki z tego okresu pad"o oÞ ar$ po%arów w czasie II 

wojny #wiatowej. Je#li nawet w czasie odbudowy 

i wymiany zachowane zosta"y historyczne podzia"y 

okien, to cz(sto ich konstrukcja ulega"a zmianie na 

nowocze#niejsz$ i bardziej wygodn$, np. stare okna 

PRACE, STUDIA I MATERIA Y

1. WPROWADZENIE.

Cel i metoda bada .

Celem bada' detalu architektonicznego kamie-

nic warszawskich w 2 po"owie XIX i na pocz$tku 

XX wieku jest stworzenie p"aszczyzny odniesienia 

do rozpoznawania, datowania i warto#ciowania ar-

chitektury. Wyniki obserwacji badawczych mog$ 
spe"nia& rol( „oprzyrz$dowania” oceny i by& przy-

datne dla projektantów zaanga%owanych w proce-

sy modernizacji i przekszta"ce' tradycyjnej tkanki 

miejskiej.

Okna i ich obramienia s$ kolejnym etapem rozpo-

znawania detalu architektonicznego warszawskich 

kamienic w przyj(tych ramach czasowych. Okna 

i ich oprawa by"y w drugiej po"owie XIX i na po-

cz$tku XX wieku bardzo wa%nym detalem architek-

tury domów, maj$cym znaczenie nie tylko funkcjo-

nalne, lecz równie% kszta"tuj$cym wyraz estetyczny 

fasad. Uk"ad okien i opracowanie oprawy mia"y 

istotny wp"yw na kompozycj( i stylowy charakter 

elewacji w dobie historyzmu, secesji i wczesnego 

modernizmu. Opracowanie obejmuje zagadnienia 

1 Artyku" jest kontynuacj$ publikacji nt. ró%nych rodzajów 

i typów detalu architektonicznego w warszawskich kamienicach 

w 2 po"owie XIX i na pocz$tku XX wieku. Dotychczas zosta-

"y opublikowane na ten temat artyku"y J. Roguskiej: Przejazdy 

bramne i klatki schodowe kamienic warszawskich w drugiej 

po owie XIX i na pocz!tku XX wieku, „Kwartalnik Architektu-

ry i Urbanistyki”, 1978, z. 1-2, s. 71-92; Tre"ci i funkcje infor-

muj!ce detalu w architekturze warszawskiej w drugiej po owie 

XIX i na pocz!tku XX wieku, w: Conservatio est aeterna creatio. 

Red. dr J. Krawczyk. Wyd. Uniwersytetu Miko"aja Kopernika. 

Toru' 1998, s. 265-299; Studnie warszawskich kamienic czyn-

szowych, „Mazowsze. Dziedzictwo Kulturowe”, 2001, nr 14, s. 

61-70; Drzwi w warszawskich kamienicach w drugiej po owie 

XIX i na pocz!tku XX wieku, „Prace Naukowe Wydzia"u Archi-

tektury Politechniki Warszawskiej”, Warszawa 2003, T. III, s. 

49-63; Detal i dekoracja w architekturze Warszawy w drugiej 

po owie XIX i na pocz!tku XX wieku: wystrój schodów. Zarys 

typologii i ewolucji formy wybranych elementów, „Kwartalnik 

Architektury i Urbanistyki”, T. LIII, 2008, z. 1, s. 65-85; Detal 

architektoniczny kamienic warszawskich w drugiej po owie XIX 

i na pocz!tku XX wieku: bramy, „Kwartalnik Architektury i Ur-

banistyki”, T. LIV, 2009, z. 2, s. 78-100; Kszta towanie strefy 

wej"ciowej kamienic warszawskich w drugiej po owie XIX i na 

pocz!tku XX wieku, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 

T. LV, 2010, z. 1-2, s. 93-125; Detal architektoniczny kamienic 

warszawskich w drugiej po owie XIX i na pocz!tku XX wieku: 

balkony. „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, T. LV, 2010, 

z. 4, s. 67-87.
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podwójne, otwierane na zewn$trz i do wewn$trz za-

mieniano na otwieraj$ce si( do wewn$trz. Obecnie 

w skali masowej nast(puje wymiana starej stolarki 

z drewna na wykonan$ z tworzyw sztucznych, do#& 
cz(sto z zachowaniem dawnego kszta"tu, ale w no-

wej technologii i konstrukcji.

Bardzo niewiele zachowa"o si( autentycznych wi-

tryn sklepowych z XIX i pocz$tku XX wieku. W tym 

wypadku funkcja – wystawy i reklamy zawarto#ci 

komercyjnego wn(trza – by"a i jest powodem presji 

modernizacyjnej oraz ch(ci pod$%ania za najnow-

szymi modami ekspozycji. Równie% obramienia 

okien wykonywane w tynku, cemencie, gipsie, po-

dobnie jak inne elementy wystroju zewn(trznego fa-

sad, uleg"y w du%ym stopniu zniszczeniu.

Dlatego rozpoznanie tego typu detalu – okien – 

wymaga, prócz obserwacji w terenie, szerszych stu-

diów dawnych fotograÞ i i opisów w czasopismach 

fachowych z epoki, a tak%e si(gania do podr(czni-

ków podaj$cych wskazówki nt. konstrukcji, techno-

logii, kszta"tów okien i nast(pnie powi$zania tych 

1. Kamienica przy ul. Marsza"kowskiej 154, róg ul. Królew-

skiej 35 (nie istnieje). Fot. 1937/38. Archiwum Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (AMWKZ). Zbiór 

Referatu Gabarytów

1. Tenement house at 154 Marsza"kowska St., corner of 35 

Królewska (does not exist). Photo 1937/38. Mazovian Voivode-

ship Heritage Protection Archives (AMWKZ), Volumetric 

Section collection

2. Kamienica w Alejach Jerozolimskich (dawniej 16, nie istnie-

je). Fot. 1937/38. AMWKZ, Zbiór Referatu Gabarytów

2. Tenement house at Aleje Jerozolimskie (formerly 16, does 

not exist). Photo 1937/38. AMWKZ, Volumetric Section col-

lection

danych z materia"em zachowanym w warszawskich 

domach.

2. ZAGADNIENIA TECHNICZNO –

FUNKCJONALNE I FORMALNE OKIEN.

IdentyÞ kacja pierwotnych form i konstrukcji 

okien warszawskich kamienic i domów z 2 po"owy 

XIX i pocz$tku XX wieku jest zadaniem trudnym. 

Dotyczy substancji w du%ej cz(#ci nieistniej$cej, 

w znacznej mierze zniszczonej w czasie wojny 

i przekszta"conej w trakcie odbudowy i u%ytkowa-

nia. Porównanie stanu zarejestrowanego na zdj(-
ciach z epoki oraz sprzed II wojny #wiatowej ze sta-

nem po odbudowie i obecnym wskazuje na nieprzy-

wi$zywanie przez wiele dekad wagi do pierwotnych 

form okien jako warto#ci historycznej. W ostatnim 

czasie nast$pi"y pozytywne zmiany nastawienia, ale 

wiedza o pierwotnych formach okien w przyj(tym 

do bada' okresie pozostaje niewielka i nieuporz$d-

kowana.
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Przed II wojn$ w wielu kamienicach nadbudowy-

wanych na pocz$tku XX w. wspó"istnia"y w jednej 

elewacji okna o ró%nej formie i konstrukcji, w"a#-
ciwych dla faz budowlanych. Np. nieistniej$ca ka-

mienica (pierwotnie) Blocha u zbiegu ulic Marsza"-
kowskiej 154 i Królewskiej 35 w cz(#ci wzniesionej 

w 1865 r. wg projektu W. Lanciego (trzy dolne kon-

dygnacje) na zdj(ciu z lat 1937/38 (il. 1) ma inn$ 
stolark( (okna zewn(trzne z podzia"em na 6 pól, 

otwierane na zewn$trz) ni% w cz(#ci nadbudowanej 

w 1910 r. wg projektu W. Marconiego (okna ze-

wn(trzne otwierane do wewn$trz, z podzia"em na 4 

pola). Jeszcze wyra)niej ró%nica obejmuj$ca ju% nie 

tylko system otwierania, ale i kolorystyk(, rysowa-

"a si( w kamienicach nadbudowywanych w okresie 

mi(dzywojennym, jak np. w kamienicy w Alejach 

Jerozolimskich dawniej 16, gdzie w kondygnacjach 

ni%szych, starszych wyst(powa"a stolarka ciemna, 

w wy%szych nadbudowanych – jasna – il. 2. Cza-

sem remonty, nadbudowy i odbudowy wi$za"y si( 
z wymian$ ca"ej stolarki. Najcz(#ciej obserwuje si( 

2 Pierwotny widok kamienicy opublikowany w: „Architekt”, 

1907, nr 2, tabl. V.

3. Fasada kamienicy przy ul. Jasnej 17. Stan w 1978 r. Fot. J. 

Roguska

3. Facade of the tenement house at 17 Jasna St. State as of 

1978.  Photo J. Roguska

4. Fasada kamienicy przy ul. Jasnej 17. Stan w 2003 r. Fot. J. 

Roguska

4. Facade of the tenement house at 17 Jasna St. State as of 

2003.  Photo J. Roguska

indywidualne dzia"ania zast(powania dawnych okien 

otwieranych na zewn$trz „stolark$” plastikow$, ot-

wieran$ do wewn$trz – uchyln$, jak to pokazuje po-

równanie zdj(& z 1978 i 2003 roku fasady kamienicy 

przy ul. Jasnej 17 (1864-65) – il. 3-4. Stan swoistej 

„pstrokacizny” okien w kamienicach z badanego 

okresu jest dzi# bardzo cz(sty.

Nawet w czasie remontów kompleksowych, ob-

j(tych nadzorem konserwatorskim, kiedy zwra-

ca si( wi(ksz$ uwag( na historyczn$ form( okien, 

najcz(#ciej zachowuje si( kszta"ty i podzia"y, zmie-

niaj$c system otwierania z „na zewn$trz” na „do 

wewn$trz” (np. ul. Koszykowa 67 – remont 1995, 

Nowogrodzka 12 – remont 1997) a niekiedy tak%e 

materia" drewniany na tworzywa sztuczne i zupe"nie 

ró%ny typ konstrukcji – na uchylne okna jak w trak-

cie remontu w 2001 r. w „zakopia'skiej kamienicy“ 

przy ul. Chmielnej 30 (1905-6)2 – il. 5-7. Dokony-

wane w ci$gu „%ycia” kamienic wymiany sponta-

niczne bardzo dzi# utrudniaj$ ocen(, które okna s$ 
pierwotne.
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5. Fasada kamienicy przy ul. Chmielnej 30. Stan w roku 1961 

roku. Jeszcze z oryginaln$ stolark$ okien, otwieranych na ze-

wn$trz i pierwotn$, ciemn$ kolorystyk$ zewn(trzn$. Fot. A. 

Zborski, 1961

5. Facade of the tenement house at 30 Chmielna St. State as 

of 1961. Still with original woodwork of windows, opening 

outwards and original dark colour from the outside. Photo A. 

Zborski, 1961

6. Okno kamienicy przy ul. Chmielnej 30, stan w 1998 r. po 

zmianie kolorystyki na bia"$. Fot. A. *ytek

6. Window of the tenement house at 30 Chmielna St., State as 

of 1998 after changing colour into white. Photo A. *ytek

Niniejsze opracowanie ma s"u%y& lepszemu po-

znaniu kszta"towania okien w warszawskich domach 

w 2 po"owie XIX i na pocz$tku XX wieku, w aspek-

cie konstrukcji, materia"ów, form i kolorystyki.

Typy konstrukcji okien drewnianych.

Na podstawie analiz zdj(& z epoki, sporadycznych 

wzmianek dotycz$cych stolarki nowowybudowa-

nych domów oraz niezbyt licznych autentycznych 

– pierwotnych egzemplarzy substancji material-

nej, mo%na wysnu& wniosek, %e w 2 po!owie XIX 

w. najpowszechniejszym rodzajem okien w po-

mieszczeniach mieszkalnych by"y okna o"cie#nico-

we podwójne (il. 8): letnie otwierane na zewn$trz 

i zimowe – otwierane do wn(trza. O#cie%nica jest 

nieruchom$ ram$ okienn$ drewnian$ lub metalo-

w$ o przekroju szerszym ni% wy%szym (odwrotnie 

krosno), wstawianym w #wiat"o okna w w(gar pro-

sty; krosno wymaga odpowiedniego ukszta"towania 

w(gara – wymurowania w(garka, zmniejszaj$cego 

#wiat"o okna.

7. Fasada kamienicy przy ul. Chmielnej 30 po generalnym 

remoncie, z nowymi uchylnymi do wewn$trz oknami, w barwie 

bia"ej. Fot. J. Roguska 2003

7. Facade of the tenement house at 30 Chmielna St. After gen-

eral renovation, with new windows opening inwards. Photo J. 

Roguska 2003
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Na pocz$tku XX wieku zacz("y si( upowszech-

nia& okna podwójne pó!skrzynkowe i skrzynkowe 

(il. 9). Skrzynka jest konstrukcj$ powsta"$ z po"$-
czenia o#cie%nicy i krosna – umo%liwia otwieranie 

obu skrzyde" – letniego i zimowego – do wn(trza. 

By"o to znacz$cym u"atwieniem obs"ugi, a mia"o 

te% znaczenie dla estetyki. Estetyk( okien o#cie%ni-

cowych upo#ledza"y zawiasy widoczne na zewn$trz 

w elewacji, a tak%e optyczne „pogrubienie” okna: od 

zewn$trz widoczna by"a o#cie%nica i rama skrzyd"a, 

zlewaj$ce si( optycznie w grube, drewniane uj(cie 

szyb. W wersji skrzynkowej cz(#& drewna jest ukry-

ta za wyst(pem w(garka, daje wra%enie l%ejszego 

i cie'szego uj(cia szyb.

Okna pó!skrzynkowe, tak jak skrzynkowe otwie-

rane do wn(trza, mia"y krosna lub alternatywny %e-

lazny proÞ l teowy tylko u do"u i u góry.

S"abo#ci$ okien pó"skrzynkowych i skrzynko-

wych otwieranych do wewn$trz by"o niebezpiecze'-

stwo przedostawania si( wody do wn(trza. Niwelo-

wano to wynajduj$c ró%ne systemy i patenty skom-

plikowanych wr(bów, przylg i oku&, przewiduj$cych 

stosowanie wr(bów sko#nych, zwielokrotnionych, 

utrudniaj$cych dost(p wody z zewn$trz.

Zdj(cia najbli%sze czasu powstania kamienic 

z ko'ca XIX i pocz$tku XX w. i zdj(cia sprzed i z po-

cz$tku II wojny (przed zniszczeniami) ci$gów ka-

mienic, pokazuj$ domy, których budow( mo%na 

wydatowa& na 2 po"ow( XIX w. i na pocz$tek XX 

w. – w wi(kszo#ci z otwartymi na zewn$trz oknami 

letnimi – "wiadcz$c o powszechnym stosowaniu 

okien o"cie#nicowych w 2 po!owie XIX w. i jeszcze 

cz%"ciowo na pocz$tku XX wieku.

Taki typ okien pokazuj$ zdj(cia K. Wojuty'skie-

go datowane na oko"o 1910 r. m.in. ulic Czackiego 

(d. W"odzimierskiej), Wspólnej, Mazowieckiej, któ-

rych zabudowa mieszkaniowa pochodzi"a z lat 70. 

i 80. XIX wieku3.

3 Por. zdj(cia K. Wojuty'skiego w zbiorach Instytutu Sztuki Pol-

skiej Akademii Nauk w Warszawie.

8. Schematy konstrukcji okien o#cie%nicowych: 1) pojedyncze-

go, 2) podwójnego; a – przekrój poziomy, b – przekrój piono-

wy. Wg J. Tajchman, S ownik terminologiczny architektury. 

Stolarka okienna. O#rodek Dokumentacji Zabytków. 

Warszawa 1993, s. 13

8. Construction schema of windows with window frames: 1) 

single window, 2) double window; a – horizontal section, b 

– vertical section. According to J. Tajchman, S ownik termino-

logiczny architektury. Stolarka okienna. Historical Monument 

Documenting Centre. Warsaw 1993, p. 13

9. Schematy konstrukcji okna skrzynkowego i pó"skrzynkowe-

go; 1) jednokrosnowego, 2) dwukrosnowego, 3) pó"skrzynko-

wego; a – przekrój poziomy, b – przekrój pionowy. 

Wg J. Tajchman, S ownik terminologiczny architektury. 

Stolarka okienna. o.c., s. 14

9. Construction schema of casement and semi-casement win-

dow; 1) single sash, 2) double sash, 3) semi-casement; a – hori-

zontal section, b – vertical section. According to J. Tajchman, 

S ownik terminologiczny architektury. Stolarka okienna. 

o.c., p. 14
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Dla ka%dej dekady 2 po"owy XIX i pocz$tku XX 

wieku mo%na przytoczy& przyk"ady fasad kamienic, 

których okna otwiera"y si( na zewn$trz, #wiadcz$c 

o konstrukcji o#cie%nicowej. Okna otwierane na ze-

wn$trz mia"y m.in.: wzniesiona w 1853 r. kamienica 

Kruzego przy ul. Rymarskiej (nie istnieje) – il. 10, 

kamienica Tow#cikowej u zbiegu Alej Jerozolim-

skich i Kruczej z lat 1862-63 i s$siednia kamienica 

z 1876 r. (obie nie istniej$) – il. 114. Dla kamienic 

z lat 70. i 80. XIX w. istnieje bardzo du%o materia-

"u fotograÞ cznego, potwierdzaj$cego o#cie%nicow$ 
konstrukcj( okien, m.in. w nieistniej$cych kamie-

nicach w Alejach Jerozolimskich, przy ul. Mar-

sza"kowskiej, ale szczególnie cennym jest przyk"ad 

kamienicy przy ul. Zielnej 49, bo zachowanej, dla 

której prócz zdj(cia z 1942 r. (il. 12) pokazuj$cego, 

podobnie jak w s$siedniej kamienicy przy ul. Ziel-

nej 49, otwieranie okien letnich na zewn$trz, dys-

ponujemy bardzo starann$ dokumentacj$ fotogra-

Þ czn$ sprzed jej rewaloryzacji i adaptacji w latach 

70. XX w. na siedzib( PP Pracownie Konserwacji 

Zabytków, pokazuj$c$ okna od wn(trza, otwiera-

ne do wn(trza, typu o#cie%nicowego. Drzwi i okna 

balkonowe otwiera"y si( tam do wn(trza (zarówno 

zimowe, jak i letnie), mia"y konstrukcj( skrzynkow$ 
lub pó"skrzynkow$5.

Dla lat 80. i 90. XIX w. mo%na wskaza& d"ug$ list( 
kamienic nieistniej$cych i istniej$cych, których okna 

letnie zewn(trzne otwiera"y si( na zewn$trz, wskazu-

j$c na zdecydowanie dominuj$cy typ okna o#cie%ni-

cowego. S$ to kamienice z lat 80. XIX w., m.in. przy 

ul. Pró%nej 7 i 9 (1880-81), w Alejach Jerozolimskich 

55 (1881-82), w Al. Jerozolimskich 34 (dawniej 14) 

z 1886 r. (il. 13), Wilczej 15 (1885, il. 14), Mokotow-

10. Kamienica Kruzego przy ul. Rymarskiej z 1853 r. (nie ist-

nieje). Fot. 1940. AMWKZ, Zbiór Referatu Gabarytów

10. Tenement house of Kruze at Rymarska St. from 1853  (does 

not exist). Photo 1940. AMWKZ, Volumetric Section collec-

tion

11. Z prawej fragment kamienicy Tow#cikowej przy zbiegu 

Alei Jerozolimskich i Kruczej z lat 1862-63, w #rodku kamieni-

ca z 1876 r. w Alejach Jerozolimskich (obie nie istniej$). 
Fot. sprzed 1939. AMWKZ, 

Zbiór Referatu Gabarytów

11. On the right a fragment of the Two#cikowa’s tenement 

house at the crossroads of Aleje Jerozolimskie and Krucza from 

1862-63, in the middle tenement house from 1876 at Aleje 

Jerozolimskie (both do not exist). Photo before 1939. 

AMWKZ, Volumetric Section collection

4 J. Roguska, Zapomniane dzie o Juliana Ankiewicza – willa B a-

wackiej, nast#pnie Soba$skiej, „Kwartalnik Architektury i Urba-

nistyki”, 1988, z. 4, s. 328; J. Roguska, Kamienice projektowana 

przez Witolda Lanciego i ich rola w rozwoju warszawskiej zabu-

dowy czynszowej XIX wieku, „Kwartalnik Architektury i Urbani-

styki”, 1978, z. 1, s. 16-21.
5 Dokumentacja fotograÞ czna kamienicy przy ul. Zielnej 49, wy-

konana w 1970 r. przez K. Kowalsk$.



44

skiej 61 (1881), Kruczej 13 (1889-90). Drzwi balko-

nowe otwiera"y si( przewa%nie do wn(trza – potwier-

dzaj$c typ konstrukcji skrzynkowej lub pó"skrzyn-

kowej, cho& nie zawsze. Zdarza"y si( otwierane na 

zewn$trz – o#cie%nicowe, raczej w poza#ródmiejskiej 

wtedy lokalizacji, jak przy ul. Kruczej 13 z lat 1889-

90 (il. 14a).

Dla lat 90. XIX w. powszechno#& okien o#cie%ni-

cowych potwierdzaj$ istniej$ce kamienice wzniesio-

ne w tej dekadzie, m.in. przy ul. Wiejskiej 21 (1892-

93), Ho%ej 42 (1892-93) – il. 15, Marsza"kowskiej 

66 (1892-93), Nowogrodzkiej 48 (1897-98), przy ul. 

Koszykowej 30 (dawniej 22 – 1897-98) i wiele nie-

zachowanych, zadokumentowanych fotograÞ cznie.

Jeszcze na pocz$tku XX wieku, po po"ow( pierw-

szej dekady, okna o#cie%nicowe z letnimi oknami 

otwieranymi na zewn$trz by"y do#& cz(ste w nowo-

wznoszonych kamienicach warszawskich, np. przy 

ul. Mokotowskiej 37/Koszykowej 24 (1901) – il. 16, 

Mokotowskiej 57 (1901), S"u%ewskiej 3 (1903-5, 

nie istnieje), Górno#l$skiej 22 (1904-6), Chmielnej 

30 (1905-6), Mokotowskiej 5 (1903-5). Drzwi bal-

konowe by"y skrzynkowe lub pó"skrzynkowe.

6 „Przegl$d Techniczny”, 1904, s. 340.

Pocz$tek XX wieku przyniós" zmian(. Od oko-

"o 1905 r. coraz cz(#ciej stosowane s$ okna pó"-
skrzynkowe i skrzynkowe, ze wszystkimi skrzyd-

"ami otwieranymi do wewn$trz, a po 1910 r. sta"y 

si( norm$, wypieraj$c konstrukcj( o#cie%nicow$. 
Odd)wi(k tego prze"omu odnajdujemy prasie facho-

wej z pocz$tku XX w., nie po#wi(caj$cej wcze#niej 

oknom %adnej uwagi, a teraz wzmiankuj$cej lako-

nicznie i sporadycznie, %e okna w nowowybudo-

wanej kamienicy otwieraj$ si( do wewn$trz. Zmia-

ny te potwierdzaj$ zdj(cia. Jednym z prekursorów 

okien skrzynkowych w Warszawie na pocz$tku XX 

w. wydaje si( by& "ódzki architekt D. Lande, ma-

j$cy w %yciorysie praktyk( w berli'skim biurze ar-

chitektów Kaysera i Grossheima. W warszawskich 

opisach zdarza"o si( okre#la& okna otwierane do 

wewn$trz jako berli'skie. Np. w opisie domu Spo-

kornego w Alejach Ujazdowskich (1903) podano, %e 

„wszystkie zawiasy drzwi i okien s$ mosi(%ne, okna 

skrzynkowe (tzw. berli'skie) do otwierania na we-

wn$trz”, w wykuszach za# zastosowano okna syste-

mu „SIERINGA”, „aby tam%e uprzyst(pni& dost(p 

w razie otwierania okien”6.

12. Kamienice przy ul Zielnej (od lewej) 47, 49, 51. AMWKZ,   

Zbiór Referatu Gabarytów

12. Tenement houses at 47, 49 and 51 Zielna St.  (from the left). 

AMWKZ, Volumetric Section collection

13. Kamienica w Alejach Jerozolimskich 34 (dawniej 14) 

z 1886 r. (nie istnieje). AMWKZ, Zbiór Referatu Gabarytów

13. Tenement house at 34 Aleje Jerozolimskie (formerly 14) of 

1886 (does not exist). AMWKZ, Volumetric Section collection
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14. Kamienice przy ul. Wilczej 15 z 1885 r. (pierwsza z prawej) i dalej nr 13 i 11 z 1886 r. Utraci"y 

dekoracj( fasad w czasie II wojny. Okna otwierane na zewn$trz – o#cie%nicowe, drzwi balkonowe ot-

wierane do wewn$trz, pó"skrzynkowe lub skrzynkowe. Nad#lemi( okien kamienicy przy ul. Wilczej 

15 – dwuskrzyd"owe. Fot. J. Roguska 2003

14. Tenement houses at 15 Wilcza St. from 1885  (Þ rst on the right), then houses number 13 and 11 

from 1886 . They lost decoration of facades during the Second World War.  Windows opened out-

wards – with windows frames, balcony doors opened inwards, casement or semi-casement windows. 

Transom window of the tenement house at 15 Wilcza St. – two-wing. Photo J. Roguska 2003

14a. Drzwi balkonowe otwierane na zewn$trz, o#cie%nicowe, w kamienicy przy ul. Kruczej 13 (1889-

90). Fot. J. Roguska 2003

14a. Balcony doors opened outwards, with windows frames, in the tenement house at 13 Krucza St. 

(1889-90). Photo J. Roguska 2003
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Typ okna pó"skrzynkowego i skrzynkowego na 

pocz$tku XX wieku przyswoi"y sobie szybko i upo-

wszechni"y polskie Þ rmy budowlane, wykorzystuj$c 

m.in. patent rodzimego pomys"u Ignacego Wrób-

lewskiego7. Jego system okien o konstrukcji zbli-

%onej do pó"skrzynkowych i skrzynkowych oraz 

drzwi balkonowych zosta" nagrodzony wielkim, z"o-

tym medalem na wystawie wynalazków w Pary%u 

w 1903 r. (il. 17).

Punktem wyj#cia opracowanego przez Wróblew-

skiego systemu by"o przeciwdzia"anie przedostawa-

niu si( wody do wn(trza, co by"o wad$ dotychczaso-

wych patentów, przyczyniaj$c si( do zamakania i pa-

czenia stolarki, a równie% do zamakania oraz gnicia 

belek stropowych. Podstaw$ pomys"u by"o zastoso-

wanie uko#nych felg z blachy cynkowej i odpowied-

nich zawiasów w formie d)wigni, umo%liwiaj$cych 

lekkie unoszenie skrzyde" i osadzanie ich w ramie 

(pó"skrzynce z"o%onej z o#cie%nicy i krosna). Takie 

okna o wysokim stopniu szczelno#ci wymaga"y pre-

cyzyjnego wykonawstwa fabrycznego i dostarczania 

na budow( gotowego produktu. Okna Wróblewskie-

go zacz("a na pocz$tku XX w. wyrabia& w Warsza-

wie fabryka Dami(ckiego przy ul. Nowogrodzkiej 

28. Wspomnie& wypadnie tu, %e wiele wcze#niej-

szych rzemie#lniczych Þ rm stolarskich przekszta"ci-

7 „Przegl$d Techniczny”, 1904, nr 7, s. 89.

15. Okna kamienicy przy ul. Ho%ej 42 (cz(#& frontowa – 1892-

93). Fot. J. Roguska 2003

15. Windows of the tenement house at 42 Ho%a St. (front part 

– 1892-93). Photo J. Roguska 2003

16. Okna kamienicy przy ul. Mokotowskiej 37/Koszykowej 24 (1901). Fot. J. Roguska 2003

16. Windows of the tenement house at 37 Mokotowska/ 24 Koszykowa St. (1901). Photo J. Roguska 2003
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17. Okno systemu Wróblewskiego. Wg „Przegl$d Techniczny”, 1904, nr 7

17. Window of the Wróblewski’s system according to “Przegl$d Techniczny”, 1904, no 7

"o si( w Warszawie na prze"omie XIX i XX wieku 

w du%e fabryczne wytwórnie, np. Tworkowskiego, 

Martensa.

Zastosowanie okien Wróblewskiego odnotowano 

np. przy budowie domu czynszowego wg projektu 

D. Landego przy ul. Marsza"kowskiej 137 (il. 18), 

uko'czonego w 1905 r. (nie istnieje) – „okna od 

ulicy systemu Wróblewskiego otwierane s$ do we-

wn$trz – maj$ t( wy%szo#& nad zwyk"emi oknami 

skrzynkowymi i blejtramowymi, %e wyklucza si( 
dostawanie wody do wn(trza mieszka'”8.

Szybkie rozprzestrzenianie si( oko"o 1905 r. 

w architekturze warszawskiej okien otwieranych 

do wewn$trz potwierdzaj$ inne notatki prasowe. 

Np. w opisie domu przy ul. Siennej 5/7 uko'czo-

nego w 1905 r. wg projektu L. Panczakiewicza za-

znaczono, %e „okna w ca"ym domu otwieraj$ si( do 

wewn$trz”9. Ten%e architekt zastosowa" okna ot-

wierane do wewn$trz tak%e w innych kamienicach 

wzniesionych w pierwszej dekadzie XX w., m.in. 

przy ul. Marsza"kowskiej 129 (przed 1905, nie ist-

nieje)10, przy ul. *urawiej 4 (uko'czonej 1907, 

8 „Przegl$d Techniczny”, 1906, nr 11, s. 110.
9 „Przegl$d Techniczny”, 1905, nr 39, s. 465.

10 „Przegl$d Techniczny”, 1905, nr 39, tabl. XIX.
11 „Przegl$d Techniczny”, 1907, nr 47, tabl. XXVIII.
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12 „Przegl$d Techniczny”, 1907, nr 41, tabl. XXVI.
13 „Przegl$d Techniczny”, 1908, s. 93, tabl. IV.
14 „Przegl$d Techniczny”, 1907, nr 4, tabl. I.
15 „Przegl$d Techniczny”, 1912, s. 599.
16 „Przegl$d Techniczny”, 1912, tabl. XVI.
17 „Przegl$d Techniczny”, 1907, s. 117.

18. Kamienica przy ul. Marsza"kowskiej 137 (nie istnieje). 

Fot. 1906. „Przegl$d Techniczny”, 1906, nr 11, tabl. XVII

18. Tenement house at 137 Marsza"kowska St. (does not exist). 

Photo 1906. “Przegl$d Techniczny”, 1906, no 11, table XVII

18 T. S. Jaroszewski, A. Rottermund, Katalog rysunków ar-

chitektonicznych Henryka i Leandra Marconich w Archiwum 

G ównym Akt Dawnych w Warszawie, Warszawa, PWN, 1977, 

s. 268-272.
19 „In%enierja i Budownictwo”, 1879, nr 24, pl. 41.

nie istnieje)11, a tak%e w zachowanej kamienicy 

w Alejach Jerozolimskich 47 (1905-6)12. Okna ot-

wierane do #rodka na zdj(ciach z epoki mo%na obser-

wowa& w wielu kamienicach, innych projektantów, 

m.in. w domu Ci$gli'skiego przy ul. Kopernika 11 

z 1905 r.13, w domu Gebethnera i Wolffa przy zbiegu 

ulic Jasnej i Zgody (1903-5, nie istnieje)14, w Alejach 

Jerozolimskich 57 (1911)15. Zachowa"y si( pierwotne 

okna otwierane do wewn$trz w wielu kamienicach 

z oko"o 1910 r., m.in. przy ul. Lwowskiej 11, 13, 15, 

17 (1911)16, przy ul. Wilczej 23 (1911-12), Wilczej 

29a (1912), Nowogrodzkiej 18, 18a (1911-12), *u-

rawiej 24 (1911-12), Pi(knej 66 (1911), Koszyko-

wej 35 (1913-14). Po 1910 r. trudno by"oby wskaza& 
nowe kamienice z oknami inaczej otwieranymi.

Przej#cie od okien o#cie%nicowych ze skrzyd"ami 

zewn(trznymi otwieranymi na zewn$trz do okien 

skrzynkowych i pó"skrzynkowych, w obu war-

stwach: zewn(trznej i wewn(trznej, otwieranych do 

wewn$trz sta"o si( oko"o 1905 r. powszechne. Daw-

niejsze rozwi$zania konstrukcyjne mog"y jeszcze 

wyst(powa& od podwórza i na peryferiach.

Tak%e we wznoszonych na pocz$tku XX wieku 

budowlach u%yteczno#ci publicznej stosowano okna 

skrzynkowe, np. w Banku Landaua przy ul. Senator-

skiej 38, jak zaznaczono, „z podwójnymi wci(ciami 

w futrynach”17.

Przed 1914 r. mog"y pojawi& si( okna zasuwane, 

zespolone. Oferty tego typu podawa"y czasopisma 

i podr(czniki niemieckie, zalecaj$c je szczególnie 

dla szpitali, szkó", sanatoriów.

Okna wystawowe.

Przy ulicach o rozwini(tej funkcji handlowej 

okna dolnych kondygnacji kszta"towano jako wiel-

kie przeszklone witryny, umo%liwiaj$ce ekspozycj( 
towarów, b$d) wgl$d do us"ugowego wn(trza. Pod 

wzgl(dem konstrukcji witryny by"y oknami poje-

dynczymi w oprawie nieruchomej. W latach 50. 

i 60. XIX w. okna wystawowe sytuowano na ogó" 
tylko w ramach kondygnacji parteru. Mia"y format 

powi(kszonych okien zwyk"ych, lecz w odró%nieniu 

od nich szyby w oprawie nieruchomej, a tak%e po-

sta& du%ych witryn najcz(#ciej arkadowo zamkni(-
tych, schodz$cych niemal do poziomu chodnika. Ta-

kie projektowa" w 1856 r. H. Marconi w kamienicy 

Blocha przy ul. Marsza"kowskiej 151/na rogu Kró-

lewskiej i w 1854 r. i w handlowej kamienicy Les-

sera przy ul. Rymarskiej (obie nie istniej$)18. Arka-

dowo zamkni(te witryny projektowa" w 1878 r. W. 

Lanci w kamienicy przy ul. Marsza"kowskiej 13819. 

Ich format i podzia" by" do#& cz(sty w eleganckich 

kamienicach #ródmiejskich tego czasu. Zachowa"y 

si( pó"koli#cie zamkni(te witryny m.in. w kamieni-

cy pierwotnie Fuchsa przy pl. Trzech Krzy%y/Bracka 

1, wzniesionej wg projektu J. Hussa w latach 1884-

86, cho& z wymienion$ stolark$ (il. 19, 20). Wielkie 

witryny tego typu, ale zamkni(te ostro"ukiem pro-

jektowa" w latach 90. XIX w. J. Dzieko'ski w ka-

mienicach neogotyckich przy ul. Marsza"kowskiej 

127 (1893-95) i w Alejach Ujazdowskich 22 (1893). 

Wymaga"y wzmocnie' %elazem nad i mi(dzy nimi 

– „przy budowie pilonów i przekry& wielkich otwo-

rów w parterze u%yto pomocniczej konstrukcji %ela-
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19. Kamienica pierwotnie Juliana Fuchsa przy zbiegu ul. Brackiej 1 i pl. Trzech Krzy%y. Stan pierwotny. „Przegl$d Techniczny”, 

1886, nr 6, tabl. XVII

19. Tenement house originally of Julian Fuchs at the crossroads of 1 Bracka St. and Trzech Krzy%y Square. Original state. “Przegl$d 

Techniczny”, 1886, no 6, table XVII

20. Kamienica pierwotnie J. Fuchsa przy zbiegu ul. Brackiej 1 i pl. Trzech Krzy%y. Stan obecny. Fot. J. Roguska 2010

20. Tenement house originally of J. Fuchs at the crossroads of 1 Bracka St. and Trzech Krzy%y Square. Current state. 

Photo J. Roguska 2010

20 „Przegl$d Techniczny”, 1896, nr 5, s. 110.

znej, a mianowicie wzd"u% ca"ej d"ugo#ci frontu nad 

otworami parterowymi u"o%ono trzy rz(dy dwuteo-

wych belek obok siebie le%$cych o wysoko#ci 260 

mm. W pilonach za# ustawiono kolumny z"o%one ze 

starych relsów kolejowych...”20.

Post(py konstrukcji %elaznych w architekturze 

kamienic w 2 po"owie XIX w. umo%liwi"y od lat 80. 

projektowanie witryn o prostok$tnym formacie „le-

%$cym”, nawet w 2 kondygnacjach, jak np. w kamie-

nicy przy ul. Fredry 1 (1886) – il. 21, a tak%e przy 

Krakowskim Przedmie#ciu 55 (1893), Marsza"kow-

skiej 129 (1903-4) (wszystkie nie istniej$), Mazo-

wieckiej/róg Traugutta (d. hr. Berga, 1907-10) – il. 

51, w Al. Jerozolimskich 51 (1913). Wielkie witry-

ny dzielone by"y cz(sto drewnianymi lub metalowy-

mi szczeblinami na trzy lub dwa pola, z mo%liwo#ci$ 
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21. Kamienica przy zbiegu ul. Fredry 1 i ul. Wierzbowej uko'czona w 1886 r. (nie istnieje). Fot. 1919. +ród"o: Instytut Sztuki Polskiej 

Akademii Nauk

21. Tenement house at the crossroads of 1 Fredry St. and Wierzbowa St. completed in 1886  (does not exist). Photo 1919. Source: Art 

Institute of the Polish Academy of Science

22. Kamienica przy Krakowskim Przedmie#ciu 49 (nie istnieje). 

Fot. 1937. AMWKZ,   Zbiór Referatu Gabarytów 

22. Tenement house at 49 Krakowskie Przedmie#cie (does not 

exist). Photo 1937. AMWKZ, Volumetric Section collection

wykorzystania w(%szego pola dla osadzenia drzwi 

wej#ciowych do sklepu. W ko'cu XIX i na pocz$t-
ku XX wieku zdarza"y si( incydentalnie nawet trzy 

kondygnacje witryn, sygnalizuj$cych handlowo 

– us"ugow$ funkcj( np. przy Krakowskim Przed-

mie#ciu 47 (1894) – il. 22 oraz w kamienicy przy ul. 

Miodowej/róg Koziej (1911) – obie nie istniej$. Naj-

powszechniejszym typem w domach #ródmiejskich 

by"y dwukondygnacyjne witryny parteru i ni%sze 

nieco – o g(stszym podziale szprosami – antreso-

li, a przy ulicach mieszkaniowych – nieco bardziej 

kameralne rozwi$zania witryn w parterze, pozosta-

j$ce w rytmie górnych okien mieszkaniowych, ale 

zmodyÞ kowane stosownie do funkcji, nieotwierane 

lub przesuwane pionowo, dzielone cienkimi szczeb-

linami. Do wyposa%enia okien witrynowych nale-

%a"y %elazne kraty, rolety, %aluzje, a na peryferiach 

– drewniane okiennice.

Okna klatek schodowych.

Okna klatek schodowych w odró%nieniu od okien 

pomieszcze' mieszkalnych by"y przewa%nie poje-

dyncze – o#cie%nicowe, krosnowe, a w ko'cu te% 
skrzynkowe. Na pocz$tku XX wieku bywa"y po-

dwójne. W 2 po"owie XIX wieku i na pocz$tku XX 
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23. Okno klatki schodowej w kamienicy przy ul. Nowogrodz-

kiej 10. Fot. K. Kowalska, 1978

23. Window of the staircase in the tenement house at 10 Nowo-

grodzka St. Photo K. Kowalska, 1978

24. Okno klatki schodowej w kamienicy przy ul. S"u%ewskiej 3 

(nie istnieje). „Przegl$d Techniczny”, 1905, nr 9 

24. Window of the staircase in the tenement house at 3 

S"u%ewska St. (does not exist). “Przegl$d Techniczny”, 1905, 

no 9

25. Fragment okna klatki schodowej w kamienicy w Alejach Jerozolimskich 51 (1904-06). Fot. J. Roguska 2001

25. Fragment of the staircase window of the tenement house at 51 Aleje Jerozolimskie  (1904-06). Photo J. Roguska 2001
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wieku pojedyncze – otwierane na zewn$trz, oko"o 

1910 r. – zdarza"y si( otwierane do #rodka – podwój-

ne. Okna klatek schodowych by"y przewa%nie drew-

niane, na pocz$tku XX wieku mog"y by& metalowe.

Okna g"ównych klatek schodowych odznacza-

"y si( niekiedy du%$ dba"o#ci$ o estetyk(. Miewa"y 

boazeryjne wyk"adziny w(garów i szyby ze szk"a 

trawionego, jak w kamienicy przy ul. Nowogrodz-

kiej 10 (1892-3, il. 23), lub kolorowego osadzone-

go w szprosach maj$cych dekoracyjny rysunek, 

np. przy ul. Marsza"kowskiej 41. Na pocz$tku XX 

wieku, zw"aszcza w domach secesyjnych, zdarza"y 

si( okna witra%owe, np. w kamienicy przy ul. S"u-

%ewskiej 3 (1903-5, nie istnieje) – il. 24. Resztki wi-

tra%y zachowa"y si( w kamienicy w Alejach Jerozo-

limskich 51 (il. 25). W 2 po"owie XIX wieku piony 

okien g"ównych klatek schodowych bywa"y wie'-

czone okr$g"ym lub eliptycznym oknem, np.  przy 

Jasnej 17, Widok 24. Na pocz$tku XX wieku oku-

lusy zdarza"y si( nad wej#ciami z ulicy na g"ówn$ 

klatk( schodow$. W 2 po"owie XIX wieku ostatnie 

(najwy%ej po"o%one) okna g"ównych klatek schodo-

wych mia"y cz(sto pó"koliste zamkni(cia (il. 26), na 

pocz$tku XX wieku zacz(to odchodzi& od tej for-

my. Ze wzgl(du na du%e rozmiary okien g"ównych 

klatek schodowych w ko'cu XIX i na pocz$tku XX 

wieku, tylko fragmenty mia"y form( ruchomych, ot-

wieranych skrzyde", inne fragmenty by"y osadzone 

na sta"e. Usztywnienie, ale i dekoracj( okien klatek 

schodowych stanowi"y, zw"aszcza na pocz$tku XX 

wieku, g(ste podzia"y skrzyde" i fragmentów sta"ych 

cienkimi szprosami.

3. PODZIA Y OKIEN.

Podzia"y okien zale%a"y od wielko#ci i kszta"tu 

okien, klasy domu, usytuowania okna np. od frontu 

lub od podwórza, a tak%e od kondygnacji. W ramach 

jednej fasady wyst(powa"y okna o zró%nicowanych 

podzia"ach. Ewoluowa"y w czasie.

26. Okno klatki schodowej na ostatnim pi(trze kamienicy przy 

ul. Nowogrodzkiej 10 (1892-93). 

Fot. J. Roguska 2003

26. Window of the staircase at the last ß oor of the tenement 

house at 10 Nowogrodzka St. (1892-93). 

Photo J. Roguska 2003

27. Pa"ac Belina-Brzozowskich przy ul. Brackiej 20 w g"(bi 

posesji. Fragment elewacji.

 Fot. J. Roguska 2003

27. Belina-Brzozowski Palace at 20 Bracka St. in the heart of 

the property. Fragment of the elevation. 

Photo J. Roguska 2003
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Generalnie w ci$gu XIX wieku ros"a wysoko#& 
kondygnacji. By"y one na pocz$tku badanego okresu 

zró%nicowane, najwy%sze w przyziemiu handlowym, 

najni%sze ostatnich pi(ter. Wprowadzenie instalacji 

w ko'cu XIX w. zniwelowa"o ró%nice wysoko#ci. 

Wysoko#& kondygnacji przek"ada"a si( na wysoko#& 
okien.

W 1 po"owie XIX wieku i oko"o po"owy stule-

cia przewa%a"y okna dwudzielne – dwuskrzyd"owe 

o podzia"ach pól okien na 6 (il. 11, okna kamieni-

cy z prawej, widocznej w ma"ym fragmencie) lub 4 

kwatery, rzadziej – 8. Niedu%a wielko#& szyb wyni-

ka"a z poziomu technologii. Spotyka"o si( takie po-

dzia"y okien jeszcze po lata 70. XIX w. na ostatnich 

kondygnacjach kamienic. W przypadku okien dwu-

skrzyd"owych o takim podziale, zaopatrywano je we 

wcze#niejszych dekadach, nawet od frontu, w lufci-

ki (il. 11).

W du%ych oknach domów o aspiracjach pa"aco-

wych przez ca"y wiek XIX i na pocz$tku XX wieku 

28. Okno kamienicy przy ul. Wilczej 15 (1885). Fot. J. Ro-

guska 2003

28. Window of the tenement house at 15 Wilcza St. (1885). 

Photo J. Roguska 2003

28a. Okno kamienicy przy ul. Kruczej 13 (1889-90). 

Fot. J. Roguska 2003

28a. Window of the tenement house at 13 Krucza St. (1889-90). 

Photo J. Roguska 2003

utrzymywa"a si( tendencja do wprowadzania poza 

g"ównymi podzia"ami okna na skrzyd"a i nad#lemi( 
(cz(#& górna okna nad #lemieniem – poziom$ belk$ 
dziel$c$ okno), dalszego podzia"u tych pól szczebli-

nami na drobne kwatery tworz$ce g(st$ kratk(. Tak 

prezentuj$ si( okna m.in. w pa"acowej oÞ cynie – ka-

mienicy przy Krakowskim Przedmie#ciu 17 (1848), 

w pa"acu Rembieli'skiego / Kurtza w Alejach Ujaz-

dowskich 10 (1858-65), w pa"acu Belina – Brzozow-

skich przy ul. Brackiej 20 (1882) – il. 27.

S$dzi& mo%na, %e oko"o 1850 r. stosowano 

w skromniejszych domach okna pojedyncze, letnie, 

uzupe"niane na zim( wstawianymi okresowo okna-

mi krosnowymi.

Najpowszechniejszym typem okna i podzia"u, 

sta"y si( w 2 po"owie XIX wieku (wraz ze wzrostem 

wysoko#ci) okna z poziomym, nieruchomym "le-

mieniem i ruchomym nad"lemiem, w dolnej partii 

podzielone na dwa skrzyd!a ruchome. Taki podzia! 

okna mia" optycznie kszta!t krzy#a. Bez sta"ego 
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29. Okno kamienicy przy ul. Wilczej 18 (ok. 1880). 

Fot. J. Roguska 2003

29. Window of the tenement house at 18 Wilcza St.

(circa 1880). Photo J. Roguska 2003

30. Okno kamienicy przy ul. Wiejskiej 21 (1892-93). 

Fot. J. Roguska 2003

30. Window of the tenement house at 21 Wiejska St. (1892-93). 

Photo J. Roguska 2003

21 Por. „Architekt” 1905, nr 8, tabl. 39, s. 127, 128.

s"upka pionowego, z pionem wytworzonym w stanie 

zamkni(tym przez ruchome listwy przymykowe, ten 

rodzaj „krzy%a” okre#la si( jako „pozorny”. Jedno ze 

skrzyde" wyposa%ane by"o w przylg( i listw( przy-

mykow$, kszta"towan$ cz(sto dekoracyjnie w for-

mie drewnianej kolumienki lub pilastra, zwie'czo-

nych male'kimi g"owicami odlanymi z metalu (il. 

28, 28a) lub miniaturowymi esownicami.

Relatywnie wcze#niejszy by" podzia" nad#lemia 

na dwa skrzyd"a otwierane, np. w kamienicy przy ul. 

Jasnej 17 (1864-65), Zielnej 49 (1874-75), Wilczej 

15 (1885) – il. 14. Nad#lemia dwuskrzyd"owe by"y 

rozwi$zaniem zanikaj$cym. Architekt B. Czosnowski 

na pocz$tku XX wieku rozwi$zanie takie w kamieni-

cy przy ul. Pi(knej 60 t"umaczy" w 1905 r. rozbudo-

w$ domu i przystosowaniem si( do starszej cz(#ci21.

Od lat 70. XIX w. zacz("y przewa%a& nad#lemia 

nie dzielone na skrzyd"a, ale z utrzymaniem podzia"u 

optycznego, nieruchom$ i usztywniaj$c$ szczeblin$ 
na dwie cz(#ci, z na"o%on$ na szczeblin( kolumienk$ 
lub pilastrem, jak np. w kamienicy przy ul. Wilczej 

18 (ok. 1880) – il. 29. Okno prostok$tne w forma-

cie stoj$cym z powy#szym podzia!em, tj. w dol-

nej partii na dwa skrzyd"a ruchome, zamocowane 

w ramach bocznych, otwierane wokó" pionowych osi 

oraz w górnej partii z nad#lemiem, zamocowanym 

w #lemieniu lub w górnej ramie, otwieranym uchyl-

nie, podzielonym optycznie dekoracyjno–usztyw-

niaj$cym szprosem sta!o si% najpowszechniejszym 

typem okna w 2 po!owie XIX wieku. Nad#lemia 

uchylne zacz(to wyposa%a& w okapniki (#ciekwy) 

proÞ lowane w drewnie, a tak%e z blachy. Okna po-

wy%szego typu spotyka si( jeszcze w kamienicach 

wznoszonych na pocz$tku XX w.

Rozwi$zaniem konstrukcyjnie to%samym, czaso-

wo prawie równoleg"ym, ale o popularno#ci nieco 


