
113

1. Badania nad detalem architektonicznym ka-

mienic warszawskich z 2. po owy XIX i pocz!tku 

XX wieku

Detalem architektonicznym kamienic warszaw-
skich zainteresowa am si! w latach 70. XX wieku 
w zwi"zku z szerszymi badaniami zjawiska kamie-
nicy epoki kapitalistycznej. Badania te napotyka y 
wtedy znaczne trudno#ci. Wcze#niej nie prowadzo-
no bardziej zindywidualizowanych bada$ warszaw-
skich kamienic z 2. po owy XIX i pocz"tku XX wie-
ku. Traktowano je jako spu#cizn! kapitalizmu, zabu-
dow! masow" o po#ledniej warto#ci architektonicz-
nej, a przez to mniej godn" uwagi historyka archi-
tektury. Dopiero zacz! a dojrzewa% #wiadomo#%, &e 
to te& architektura posiadaj"ca warto#% zabytkow", 
w tym cz!sto artystyczn" i wa&ny rozdzia  w historii 
architektury miasta, reprezentatywny dla okresu hi-
storyzmu, secesji i wczesnego modernizmu. Pogl"d 
taki umacnia  si! po naukowym uznaniu historyzmu 
i secesji (w latach 60. XX wieku) za pe nowarto#cio-
we okresy w rozwoju architektury.

W Warszawie sytuacja badawcza architektury ka-
mienic wspomnianego czasu by a wyj"tkowo trudna 
z powodu ogromnego przetrzebienia tej substancji 
w czasie II wojny i d ugotrwa ego niedoceniania jej 
warto#ci skutkuj"cych przebudowami przed II woj-
n", rozbiórkami lub odbudowami zniekszta caj"cy-
mi po wojnie, pó'niejszymi zaniedbaniami w trakcie 
eksploatacji i w efekcie post!puj"cego „wypadania” 
tej architektury z zasobów budowlanych miasta. Po-
wsta  niezwykle zubo&ony i zniekszta cony, i nadal 
zniekszta cany obraz tej fazy architektury w dziejach 
miasta, nieadekwatny do relatywnie znacznej #wiet-
no#ci tego okresu w historii architektury Warszawy.

Dlatego piln" powinno#ci" historyków archi-
tektury sta o si! rozpoznawanie i dokumentowanie 

architektury warszawskich kamienic z 2. po owy 
XIX i pocz"tku XX wieku – tj. fazy wykszta cenia 
i osi"gni!cia ko$cowej formy przez ten typ architek-
tury.

W latach 60. i 70. XX wieku zacz! y si! pierw-
sze wpisy kamienic z tego czasu do rejestru zabyt-
ków, dokonywane g ównie w trybie awaryjnym, gdy 
obiektom grozi a zag ada (rozbiórka). Du&e zas ugi 
po o&y  tu ówczesny warszawski wojewódzki kon-
serwator zabytków dr Lech Krzy&anowski, który 
inicjowa  dokumentowanie fotograÞ czne i bada-
nia kamienic (wg klucza – ulice). Ówczesny Urz"d 
Konserwatorski zapisa  te& spektakularne akcje ra-
tunkowe i pomy#lnie przeprowadzone prace konser-
watorskie (np. pa acowej kamienicy przy ul. Zielnej 
49 z lat 1874-1875). Zagadnienie to docenia a te& 
kolejna konserwator warszawska arch. Maria Bru-
kalska. W latach 90. XX wieku du&" pozytywn" 
aktywno#ci" na polu remontów konserwatorskich 
kamienic warszawskich zaznaczy a si! arch. Maria 
Wojtysiak, pracuj"ca wtedy w Zarz"dzie Domów 
Komunalnych – (ródmie#cie w Warszawie. Dzisiaj 
obserwowa% mo&na zastój w konserwatorskich re-
montach kamienic, dziwaczne pod wzgl!dem este-
tycznym ich nadbudowy i niedostatek spójnej wizji 
post!powania konserwatorskiego wobec tej grupy 
obiektów wa&nych dla obrazu (ródmie#cia Warsza-
wy i dla historii jej architektury. Niektóre realizacje, 
np. elewacja kamienicy przy ul. Jasnej 24 z niezdar-
nie zaprojektowanym detalem, niby historycznym, 
mo&na ocenia% jako #wiadectwo braku historycz-
nych kompetencji i wiedzy, nawet je#li to tylko mia  
by% pastisz. Z jednej strony historyzuj"c" elewacj! 
dostaje budynek nie maj"cy we wn!trzu warto#ci 
zabytkowych, z drugiej pozostaj" bez historycz-
nego wystroju okaleczone elewacje cennych pod 
wzgl!dem zabytkowym kamienic, które zachowa y 
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1. Warszawa, ul. Mokotowska 5, kamienica (oko o 1904). Inwentaryzacja pomiarowa przejazdu bramnego: rzut górny (stropu), prze-
krój pod u&ny, rzut dolny (posadzki i artykulacji #cian). Pomiar: Zak ad Historii Architektury Powszechnej. Wydzia  Architektury 

Politechniki Warszawskiej (dalej skrót ZHAP WAPW), 2011
1. Warsaw, 5 Mokotowska St., tenement house (circa1904). Measurement inventory of gate passage: upper plan (ceiling), longitudinal 

section, lower plan (ß oors and articulation of walls). Measurement: Department of the Common Architecture History. Architecture 
Faculty of the Warsaw University of Technology (hereinafter referred to as: ZHAP WAPW), 2011
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wysokie historyczne warto#ci uk adu i wystroju 
wn!trz (np. Foksal 13, Marsza kowska 66).

Badania kamienic warszawskich z 2. po owy XIX 
wieku i pocz"tku XX wieku, dzi# ju& zaawansowa-
ne przez wielu historyków architektury, w latach 70. 
XX wieku wymaga y przecierania szlaku. By y trud-
ne nie tylko z powodu zdziesi"tkowania substancji 
i z ego, a cz!sto ska&onego stanu tego, co pozosta-
 o, ale równie& wskutek drastycznego niedostatku 
materia ów badawczych, zw aszcza archiwalnych. 
W 1944 r. sp on! o warszawskie archiwum planów 
budowlanych. Plany, rysunki i fotograÞ e nielicz-
nych tylko kamienic (cz!sto nieistniej"cych) znala-
z y si! w publikacjach w czasopismach „Przegl"d 
Techniczny” i „Architekt”. Zachowa y si! wpraw-
dzie spisy pozwole$ na budow! Wydzia u Budow-
lanego Warszawskiego Rz"du Gubernialnego od 
lat 70. XIX w. po pocz"tek XX w., podaj"ce adres, 
cz!sto tylko nr hipoteczny, rok prowadzenia budo-
wy lub wydania pozwolenia, przewa&nie nazwisko 
w a#ciciela, nie zawsze architekta projektanta lub 
architekta prowadz"cego budow!. Pisane odr!cznie 
w j!zyku rosyjskim, akta te by yby 'ród em nieoce-
nionym, gdyby nie to, &e s" niepe ne, chaotyczne 
i cz!sto sprzeczne ze sob". Razem jednak z planami 
Warszawy Lindleya – przygotowywanymi w ska-
li sytuacyjnej (1:200) w latach 80. i 90. XIX wieku 
w zwi"zku z wprowadzeniem ogólnomiejskiej sieci 
kanalizacyjnej, a tak&e przy wsparciu informacjami 
o charakterze ekonomicznym i prawno-w asno#cio-
wym w ksi!gach hipotecznych posesji, oraz  "cznie 
ze zbiorem (niepe nym) zdj!% elewacji obiektów 
warszawskich wykonanych wzd u& ulic w latach 
1937-1941 (przed zniszczeniami wojennymi) przez 
Referat Gabarytów Wydzia u Planowania Zarz"-
du Miejskiego, materia y te pozwala y na ustalenie 
podstawowych koordynatów wielu kamienic, w tym 
nieistniej"cych, takich, jak: inwestor, czas powsta-
nia, rzadziej architekt1. Ale ta po#rednia droga ba-
dawcza nie dawa a wyników pe nych i ca kowicie 
pewnych, a przy braku wielu ogniw takiego  a$cucha 
badawczego i trudnej dost!pno#ci wówczas materia-
 ów badawczych (powód-niskie wtedy mo&liwo#ci 
techniczne pozyskiwania kopii, nieuporz"dkowanie 
jeszcze zbiorów archiwalnych i czasoch onno#% ba-
dawcza) wiele obiektów pozostawa o anonimowymi. 

Prze om przyniós  koniec XX i pocz"tek XXI wieku, 
kiedy rewolucyjne mo&liwo#ci elektronicznego zapi-
su, porz"dkowania i udost!pniania zbiorów, równie& 
w Internecie, oznacza y ogromny skok jako#ciowy 
i ilo#ciowy mo&liwo#ci badawczych2.

Sytuacja badawcza kamienic warszawskich w la-
tach 60., 70., 80. XX wieku (przed rewolucj" infor-
matyczn") sk ania a do szukania metodycznych spo-
sobów jej polepszania, w tym do pos u&enia si! deta-
lem architektonicznym do przybli&onego datowania 
obiektów, a tym samym do zaw!&ania pola poszu-
kiwa$ materia ów w s abo wówczas uporz"dkowa-
nych i trudno dost!pnych zbiorach archiwalnych.

Ju& XIX-wieczna historia sztuki opar a periody-
zacj! na epoki stylowe na spostrze&eniu, &e detal 
architektoniczny i ornament, rozpatrywane na tle 
czasu, mog" pe ni% rol! „zegara przemian stylistycz-
nych”, bowiem przemiany estetyczne (a tak" rol! 
spe niaj" w architekturze ornament i w cz!#ci detal, 
który pe ni te& rol! funkcjonaln") dokonuj" si! szyb-
ciej ni& ewolucja funkcji i konstrukcji w architektu-
rze. Mo&na stworzy%, mówi"c w uproszczeniu, ro-

1a. Warszawa, ul. Mokotowska 5, kamienica (ok. 1904), prze-
jazd bramny, przekrój poprzeczny. Pomiar ZHAP WAPW, 

2011
1a. Warsaw, 5 Mokotowska St., tenement house (ok. 1904), 

gate passage, cross-section. Measurement ZHAP WAPW, 2011

1
 
Por. zastosowanie tego sposobu ustalania danych w odniesieniu 

do pojedynczego obiektu: J. Roguska, Warszawska interpretacja 

w oskiej willi wie!owej w XIX w…, w: In artium hortis, Warsza-
wa 1997, s. 199-202.

2 Spektakularnymi osi"gni!ciami w tym wzgl!dzie s" cykle wy-
dawnicze np. J. Zieli$ski, Atlas dawnej architektury ulic i pla-

ców Warszawy, Warszawa, t. 1-14, 1995-2008. 
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dzaj „tablicy Mendelejewa” – wzorcowego zasobu 
motywów dekoracyjnych, p aszczyzn! odniesienia, 
na tle której rozpatrywany detal i ornament wskazu-
je prawdopodobny czas powstania i po#rednio inne 
cechy architektury, z której pochodzi.

+eby wykorzysta% takie mo&liwo#ci ornamentyki 
i detalu kamienic z 2. po owy XIX i pocz"tku XX 
wieku nale&"cych do faz stylowych: historyzmu, 
secesji i wczesnego modernizmu, nale&a o dokona% 
rozpoznania i sklasyÞ kowania cech detalu i orna-
mentyki na podstawie reprezentatywnej kolekcji, 
pochodz"cej z dobrze wydatowanych obiektów. 
W tym celu nale&a o zgromadzi% odpowiedni" doku-
mentacj! fotograÞ czn" i spróbowa% stworzy% ci"gi 
ewolucyjne cech detalu i jego przemian na tle czasu. 
Najodpowiedniejsze wydawa o si! budowanie ci"-
gów ewolucyjnych w uj!ciu typologicznym: detalu 

przejazdów bramnych, drzwi, okien, schodów, bal-
konów, dekoracji sztukatorskiej itp.

Pierwsze obserwacje na temat detalu architekto-
nicznego kamienic warszawskich z 2. po owy XIX 
i pocz"tku XX wieku podsumowa am w 1978 r., 
opieraj"c si! na stosunkowo w"skim, ale starannie 
wcze#niej wydatowanym i rozpoznanym materiale 
z kamienic w kilku blokach zabudowy mi!dzy Ale-
jami Jerozolimskimi a ul. Nowogrodzk" w Warsza-
wie, zgromadzonym w zwi"zku z przygotowywa-
niem studium historyczno-konserwatorskiego dla 
tego rejonu3.

Od tego czasu powsta y do dzi# dalsze moje pub-
likacje na temat ró&nego rodzaju detalu architekto-
nicznego kamienic warszawskich, cz!#% opracowa$ 
pozostaje w maszynopisie4. Teren obserwacji zosta  
rozszerzony na ca " lewobrze&n" Warszaw!, co za-

3 J. Roguska, Przejazdy bramne i klatki schodowe kamienic 

warszawskich w drugiej po owie XIX i na pocz"tku XX wieku, 
„Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 1978, z. 1-2, s. 71-92.

2. Warszawa, ul. Pozna$ska 38, kamienica (1911-1912), przejazd bramny, rzut dolny, przekrój pod u&ny. Pomiar ZHAP WAPW, 2011
2. Warsaw, 3 Pozna$ska St., tenement house (1911-1912), gate passage, lower plan, longitudinal section. Measurement ZHAP 

WAPW, 2011

4 Spis publikacji w nr 1/2011 „Kwartalnika Architektury i Urba-
nistyki” s. 34.
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sadniczo nie zmieni o wst!pnych wniosków. Nie 
obj"  prawobrze&nej Pragi, lecz nale&y zauwa&y%, &e 
detal architektoniczny kamienic lewobrze&nej War-
szawy, z uwzgl!dnieniem „przesuwania si! miasta” 
w kierunku po udniowym w rozpatrywanym czasie, 
by  reprezentatywny dla aktualnych wtedy tenden-
cji, natomiast detal kamienic praskich, czasem bar-
dzo malowniczy i maj"cy walory autentyzmu, mia  
w przewa&aj"cej mierze cechy zapó'nienia i pery-
feryjno#ci, zatem do budowania „tablicy odniesie$” 
mniej si! nadawa .

Wyniki bada$ nad detalem architektonicznym, 
wsparte kolekcj" kilku tysi!cy zdj!% z kamienic 
warszawskich i prze'roczy z innych miast europej-
skich zosta y wykorzystane przez autork! niniejsze-
go sprawozdania do wyk adów pt. „Typologia deta-
lu architektonicznego” na Podyplomowym Studium 
Konserwacji Zabytków Politechniki Warszawskiej 
w latach 1974-1991 i nast!pnie w latach 1992-2005 
w trakcie wyk adów fakultatywnych dla studentów 
Wydzia u Architektury Politechniki Warszawskiej.

Detal i dekoracja przedstawiane by y w trakcie 
tych wyk adów jako zbiór #rodków wyrazu archi-
tektury, charakterystycznych dla danej epoki i sty-
lu oraz jako wyró&niki, pomagaj"ce identyÞ kowa%, 
osadza% w czasie oraz warto#ciowa% budowle, nawet 
anonimowe, do których brak danych.

Jak ca e dzie a architektury, detal i ornament by y 
rozpatrywane w kategoriach technologii (materia u 
i technik wykonania), morfologii (budowy i kszta -
tu), wymowy ideowej (tre#ci i symboliki), kon-
tekstu (kompozycji, rozmieszczenia, stosunku do 
powierzchni #cian). Ewolucje detalu #ledzona by a 
tak&e w ci"gach detalu wyró&nionych wg kryterium 
funkcji.

Wyk ady odzwierciedla y zakres bada$ i obej-
mowa y tematyk!: deÞ nicji, znaczenia detalu i or-
namentyki w architekturze, kategorie rozpatrywania 
detalu, detal na tle tendencji stylowych wyró&nio-
nych okresów oraz rodzaje detalu, jak: okna i ich 
oprawa, balkony, wykusze, drzwi, portale, nadpro-
&a, bramy, schody, balustrady, posadzki, sklepienia, 
stropy i ich dekoracja sztukatorska, studnie, fontan-
ny, piece, zwie$czenia bry , kszta towanie naro&y 
budowli, dekoracje elewacji i #cian zewn!trznych. 
Omawiana by a rola detalu i ornamentyki w bada-
niu, rozpoznawaniu warto#ci i waloryzacji architek-
tury XIX i XX wieku oraz zagadnienia destrukcji 
detalu, uzupe nie$, odtwarzania.

W 2006 roku otworzy a si! nowa mo&liwo#% eks-
ploracji detalu warszawskich kamienic: w ramach 

2a. Warszawa, ul. Pozna$ska 38, kamienica (1911-1912), prze-
jazd bramny, rzut sklepie$, przekrój poprzeczny. Pomiar ZHAP 

WAPW, 2011
2a. Warsaw, 3 Pozna$ska St., tenement house (1911-1912), 

gate passage, upper plan of vaults, cross-section. Measurement 
ZHAP WAPW, 2011
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3. Warszawa, ul. Pozna$ska 38, kamienica (1911-1912), 
brama &elazna – wrota. Pomiar ZHAP WAPW, 2009
3. Warsaw, 3 Pozna$ska St., tenement house (1911-

1912), gate. Measurement ZHAP WAPW, 2009

4. Warszawa, ul. Marsza kowska 66, kamienica (1892-
1893), drzwi wej#ciowe z przejazdu bramnego na klatk! 

schodow". Pomiar ZHAP WAPW, 2007
4. Warsaw, 66 Marsza kowska St., tenement house 

(1892-1893), entrance doors z gate passage to the stair-
case. Measurement ZHAP WAPW, 2007

5. Warszawa, ul. Koszykowa 24/Mokotowska 37, ka-
mienica (1901), drzwi wej#ciowe z przejazdu bramnego 

na klatk! schodow". Pomiar ZHAP WAPW, 2007
5. Warsaw, 24 Koszykowa St./ 37 Mokotowska St., 

tenement house (1901), entrance doors z gate passage to 
the staircase. Measurement ZHAP WAPW, 2007

3. 4.

5.
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6. Warszawa, ul. Ho&a 42, kamienica (1893), drzwi do mieszka-
nia na g ównej klatce schodowej. Pomiar ZHAP WAPW, 2006
6. Warsaw, 42 Ho&a St., tenement house (1893), doors to the 
ß at in the main staircase. Measurement ZHAP WAPW, 2006

7. Warszawa, ul. Marsza kowska 66, kamienica (1892-1893), 
drzwi do mieszkania na g ównej klatce schodowej. Pomiar 

ZHAP WAPW, 2007
7. Warsaw, 66 Marsza kowska St., tenement house (1892-
1893), doors to the ß at in the main staircase. Measurement 

ZHAP WAPW, 2007

8. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 47, kamienica (1905-1906), 
drzwi wej#ciowe do mieszkania na g ównej klatce schodowej. 

Pomiar ZHAP WAPW, 2009
8. Warsaw, 47 Aleje Jerozolimskie St., tenement house (1905-
1906), entrance doors to the ß at in the main staircase. Measure-

ment ZHAP WAPW, 2009

9. Warszawa, Aleja Jerozolimskie 49, kamienica (1913), drzwi 
wej#ciowe do mieszkania na g ównej klatce schodowej. Pomiar 

ZHAP WAPW, 2009
9. Warsaw, 49 Aleja Jerozolimskie St., tenement house (1913), 
entrance doors to the ß at in the main staircase. Measurement 

ZHAP WAPW, 2009
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10. Warszawa, ul. Mokotowska 65, kamienica 
(1896-1904). Wn!ka na klatce schodowej. Po-

miar ZHAP WAPW, 2007
10. Warsaw, 65 Mokotowska St., tenement 
house (1896-1904). Niche at the staircase. 

Measurement ZHAP WAPW, 2007

11. Warszawa, ul. Nowogrodzka 40/Pozna$ska 
36 (1910-1911), opracowanie #ciany wej#cia z 
ul. Pozna$skiej – z list" lokatorów, skrzynkami 
pocztowymi i studni" – umywalk" z przedsta-

wieniem „wodnika”. Pomiar ZHAP 
WAPW, 2009

11. Warsaw, 40  Nowogrodzka St. /36 Po-
zna$ska St. (1910-1911), development of the 

entrance wall from Pozna$ska St. – with the list 
of residents, mailboxes and well-sink with pres-

entation of “Aquarius”. Measurement ZHAP 
WAPW, 2009

10

11
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praktyk inwentaryzacyjnych w terenie, polegaj"-
cych na pomiarach architektury, a w tym i detalu. 
Dotychczasowe wyniki bada$ nad detalem sta y si! 
przydatne do zaprogramowania i zorganizowania 
praktyk i pomiarów detalu warszawskich kamienic 
w ramach Zak adu Historii Architektury Powszech-
nej Wydzia u Architektury Politechniki Warszaw-
skiej.

Niniejsze sprawozdanie dotyczy pomiarów detalu 
i %wicze$ inwentaryzacyjnych prowadzonych przez 
Zak ad Historii Architektury Powszechnej w latach 
2006-2011.

Pomiary detalu architektonicznego maj" przede 
wszystkim cel i znaczenie dydaktyczne, ale pozy-
skane w ten sposób zbiory mog" mie% znaczenie dla 
bada$ naukowych i poszerzenia wiedzy nt. tego wy-
cinka architektury oraz znaczenie praktyczne przy 
prowadzeniu remontów konserwatorskich. Mo&na 
mie% te& nadziej!, &e popularyzacja wyników bada$ 
nad detalem architektonicznym i pomiarów przyczy-
ni si! do poszerzenia podstaw decyzji konserwator-
sko-projektowych na polu uzupe nie$ i odtwarzania 
detalu w obiektach historycznych z 2. po owy XIX 
i pocz"tku XX w.

2. Tematyka pomiarów

Do nauczania pomiarów wybierano detal kamie-
nic warszawskich, po o&onych w pobli&u uczelni, 
wyró&niaj"cych si! obÞ to#ci" detalu, wysokim jego 
poziomem i dobrym stopniem zachowania. By y to 
kamienice z 2. po owy XIX i pocz"tku XX wieku. 
Lokalizacja warszawskich praktyk umo&liwia a ich 
przeprowadzenie bez nak adów Þ nansowych, bez 
kosztownego transportu osób i sprz!tu, zapewniania 
noclegów, koniecznych w przypadku praktyk w od-
leg ych od siedziby uczelni miejscowo#ciach.

Podstawowym fragmentem kamienic warszaw-
skich wybieranym do %wiczenia metod i technik po-
miarowych  by y przejazdy bramne. Pomiary 
takie przedstawiaj" mniejszy stopie$ trudno#ci ni& 
pomiary obiektów wolnostoj"cych o du&ej skali, ale 
pozwalaj" prze%wiczy% przygotowanie rysunków 
wst!pnych, zak adanie poligonu, zagadnienia po-
miarów ci"g ych, odcinkowych, pomiarów metod" 
trójk"tów (triangulacji) i wykona% rysunki Þ nalne 
pomiaru zapisane w wersji papierowej i elektronicz-
nej. Umo&liwiaj" zapoznanie %wicz"cych z u&yciem 
podstawowych narz!dzi: ta#my mierniczej, pionu, 
poziomicy, dalmierza laserowego, ewentualnie teo-
dolitu.

Mierzono i koordynowano rzuty poziome dolne, 
wykonywane tu& nad parti" coko ow" z pokazaniem 
artykulacji #cian, wn!k i wej#%, rzuty poziome gór-
ne z pokazaniem sklepienia lub p askiego przekrycia 
przejazdu z uwzgl!dnieniem ich dekoracji (il. 1, 2, 
2a) oraz przekroje pod u&ne (il. 1, 2) i poprzeczne 
przejazdu bramnego (il. 1a, 2a). Pomiary te by y wy-
konywane w skali 1:20.

Tematem pomiaru by y równie& bramy (il. 3), 
drzwi wej#ciowe z przejazdu na klatk! schodow" (il. 
4, 5), drzwi do mieszka$ z g ównej klatki schodo-
wej, pokazywane przewa&nie w skali 1:5 (il. 6, 7, 8, 
9). W przypadku drzwi do mieszka$ pomiar trzeba 
by o czasami ograniczy% do strony zewn!trznej, sty-
listycznie najbardziej interesuj"cej, poniewa& decy-
zja w a#ciciela mieszkania o udost!pnieniu drzwi do 
pomiaru strony wewn!trznej nie zawsze by a pozy-
tywna. Dotychczasowe pomiary pozwoli y zebra% 
spor" kolekcj! rysunków drzwi w duchu historyzmu 

12. Warszawa, ul. Nowogrodzka 40/Pozna$ska 36, kamienica 
(1910-1911), opracowanie fragmentu #ciany w podwórzu, 

z uj!ciem wody. Pomiar ZHAP WAPW, 2009
12. Warsaw, 40 Nowogrodzka St. / 36 Pozna$ska St., 
tenement house (1910-1911), development of the wall 

fragment in the courtyard, with water intake. Measurement 
ZHAP WAPW, 2009
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13. Warszawa, Al. Jerozolimskie 55, kamienica (1880-1881), 
fragment balustrady &eliwnej schodów g ównych. Pomiar 

ZHAP WAPW, 2009
13. Warsaw, Al. Jerozolimskie 55, tenement house (1880-

1881), fragment of the cast iron balustrade of the main stairs. 
Measurement ZHAP WAPW, 2009

14. Warszawa, ul. Ho&a 57, kamienica (1878-1879), frag-
menty balustrady &eliwnej schodów g ównych. Pomiar ZHAP 

WAPW, 2009
14. Warsaw, 57 Ho&a St., tenement house (1878-1879), frag-
ments of the cast iron balustrade of the main stairs. Measure-

ment ZHAP WAPW, 2009

13.

14.
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15. Warszawa, ul. Marsza kowska 61, kamienica (1896), 
fragment balustrady schodów g ównych. Pomiar ZHAP 

WAPW, 2009
15. Warsaw, 61 Marsza kowska St., tenement house (1896), 
fragment of the balustrade of the main stairs. Measurement 

ZHAP WAPW, 2009

16. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 47, kamienica (1905-
1906), fragment balustrady schodów g ównych. Pomiar ZHAP 

WAPW, 2009
16. Warsaw, 47 Aleje Jerozolimskie St., tenement house 

(1905-1906), fragment of the  balustrade of the main stairs. 
Measurement ZHAP WAPW, 2009

17. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 49, kamienica (1913),
 fragment balustrady schodów g ównych. Pomiar ZHAP 

WAPW, 2009
17. Warsaw, 49 Aleje Jerozolimskie St., tenement house 

(1913), fragment of the  balustrade of the main stairs.
 Measurement ZHAP WAPW, 2009

15.

16. 17.
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18. Warszawa, ul. Wilcza 22, kamienica (1893), supraporty (nadpro&a) sztukatorskie nad drzwiami do 
mieszka$ na g ównej klatce schodowej. Pomiar ZHAP WAPW, 2006

18. Warsaw, 22 Wilcza St., tenement house (1893), stuccowork supra porta (lintels) above doors to apart-
ments in the main staircase. Measurement ZHAP WAPW, 2006

19. Warszawa, ul. Koszykowa 24/Mokotowska 37, kamienica (1901), fragment dekoracji sztukatorskiej 
przejazdu bramnego. Pomiar ZHAP WAPW, 2006

19. Warsaw, 24 Koszykowa St./ 37 Mokotowska St., tenement house (1901), fragment of stuccowork 
decoration on the gate passage. Measurement ZHAP WAPW, 2007
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(il. 6, 7), secesji (il. 8) i wczesnego modernizmu (il. 
9). Inwentaryzowane tak&e w skali 1:5 by y wn!ki 
na klatkach schodowych przeznaczone na umiesz-
czenie lamp gazowych (il. 10).

Inwentaryzacj" obejmowano dekoracyjnie opra-
cowane listy lokatorów i skrzynki pocztowe, zw asz-
cza uj!te w tak efektown" kompozycj!, jak te, które 
zachowa y si! w kamienicy przy ul. Nowogrodz-
kiej 40 /Pozna$skiej 36, tworz"ce du&" kompozycj! 
#cienn", w któr" w "czono elementy lavabo i rze'-
by wodnika (il. 11). W tej samej kamienicy w po-
dwórzu pomierzona zosta a secesyjna oprawa studni 
– uj!cia wody, wykorzystywanej do utrzymania czy-
sto#ci podwórza (il. 12). Dla fragmentów #cian by a 
stosowana najcz!#ciej skala 1:10.

Zgromadzona zosta a do#% liczna grupa pomia-
rów dekoracyjnych balustrad schodów, ukazuj"ca 
bogactwo wzorów zarówno wcze#niejszych balu-
strad &eliwnych (il. 13, 14), jak i pó'niejszych – &e-
laznych, kutych, nitowanych, spawanych (il. 15, 16, 
17). W tym wypadku stosowano skal! 1:2. W#ród 
pomiarów s" te&: sztukatorska dekoracja nadpro&y 
nad drzwiami do mieszka$ (il. 18), #cian przejazdów 
(il. 19) i &eliwne odboje przejazdów bramnych (il. 
20), inwentaryzowane w skali 1:2, 1:5.

3. Spis pomierzonych obiektów

Inwentaryzacja pomiarowa detalu architektonicz-
nego w latach 2006-2011 prowadzona przez Zak ad 
Historii Architektury Powszechnej obj! a nast!puj"-
ce obiekty:

Rok 2006:
- Warszawa, ul. Ho&a 46, kamienica
- Warszawa, ul. Pozna$ska 3, kamienica
- Warszawa, ul. Pozna$ska 37, kamienica
- Warszawa, ul. Wilcza 22, kamienica
Pomiarami w 2006 r. kierowali: prof. J. Roguska, 
dr A. Wagner, mgr P. W"sowski.

Rok 2007:
- Warszawa, ul. Krucza 13, kamienica
- Warszawa, ul. Marsza kowska 66, kamienica
- Warszawa, ul. Koszykowa 24/Mokotowska 37, ka-
mienica
- Warszawa, ul. Mokotowska 39, kamienica
- Warszawa, ul. Mokotowska 57, kamienica
- Warszawa, ul. Mokotowska 65, kamienica
Pomiarami w 2007 r. kierowali: prof. J. Roguska, 
dr A. Wagner, mgr P. W"sowski.

Rok 2008:
- Warszawa, Aleje Ujazdowskie 16, kamienica

20. Warszawa, ul. Mokotowska 57, kamienica (1901), odboje &eliwne w formie krasnali przy naro&ach przejazdu 
bramnego. Pomiar ZHAP WAPW, 2007

20. Warsaw, 57 Mokotowska St., tenement house (1901), cast iron doorstops in form of dwarfs at the corners of gate 
passage. Measurement ZHAP WAPW, 2007
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- Warszawa, Aleje Ujazdowskie 18, kamienica
- Warszawa, Aleje Ujazdowskie 20, kamienica
- Warszawa, Aleje Ujazdowskie 22, kamienica
Pomiarami w 2008 r. kierowali: prof. J. Roguska, 
dr A. Wagner, dr P. W"sowski.

Rok 2009:
- Warszawa, Aleje Jerozolimskie 47, kamienica
- Warszawa, Aleje Jerozolimskie 49, kamienica
- Warszawa, Aleje Jerozolimskie 51, kamienica
- Warszawa, Aleje Jerozolimskie 55, kamienica
- Warszawa, ul. Marsza kowska 62, kamienica
- Warszawa, ul. Nowogrodzka 40/Pozna$ska 36, ka-
mienica
- Warszawa, ul. Pozna$ska 38, kamienica
- Warszawa, ul. (niadeckich 18, kamienica
Pomiarami w 2009 r. kierowali: prof. J. Roguska, 
dr A. Wagner, mgr Rados aw Gajda, mgr Iwona 
Szustakiewicz.

Rok 2010: pomiary nie by y prowadzone.

Rok 2011:
- Warszawa, ul. Ho&a 27, kamienica
- Warszawa, ul. Ho&a 57, kamienica
- Warszawa, ul. Jasna 17, kamienica
- Warszawa, ul. Mokotowska 5, kamienica
- Warszawa, ul. Mokotowska 21, kamienica
- Warszawa, ul. Nowogrodzka 44, kamienica
- Warszawa, ul. Nowogrodzka 46, kamienica
- Warszawa, ul. Nowogrodzka 48, kamienica
- Warszawa, ul. Wilcza 2-4, kamienica
- Warszawa, ul. Wilcza 32, kamienica
Pomiarami w 2011 r. kierowali: prof. J. Roguska, 
dr A. Wagner, mgr R. Gajda, mgr I. Szustakiewicz. 

Jadwiga Roguska, prof. dr hab. in!. arch.

Zak ad Historii Architektury Powszechnej

Wydzia  Architektury Politechniki Warszawskiej

MEASUREMENT OF ARCHITECTURAL DETAIL OF WARSAW TENEMENT HOUSES FROM THE 
SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY AND THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY

SUMMARY

The author initiated her research on the architectural details 
of Warsaw tenement houses from the second half of the 19th cen-
tury and the beginning of the 20th century in the 1970s. The re-
search was based on archive and library studies, in particular on 
Þ eld observations and photo documentation gathered over years, 
which served as the basis of lectures regarding architectural de-
tails given in the Post-Diploma Studies of Historical Monument 
Preservation in 1974-1991, then additional lectures on architec-
ture studies at the Architecture Faculty of the Warsaw Univers-
ity of Technology conducted until 2005. The results of research 

on various architectural detail became the topic of a cycle of 
articles published from 1978 until the present, primarily in the 
“Architecture and Town Planning Quarterly”. In 2006, the aut-
hor initiated a measurement inventory of architectural details of 
Warsaw tenement houses within the Department of Common 
Architecture History which she managed at the Architecture 
Faculty of the Warsaw University of Technology. This report 
covers the goals and issues of measurements in 2006-2011 and 
enclosed selection of measurement drawings together with the 
list of measured buildings.

Translation by Akson.pl


