u$ytkowa wynosi a 69,23 m2, sk ada y si! z trzech
pokoi, kuchni oraz azienki i wc. Budynki wolnostoj#ce postawiono wzd u$ ulic Dobrogniewa, Dalibora
i Dahlberga (poza granicami wystawy). Z dwudziestu zrealizowanych obiektów do zwiedzania przygotowano dwana"cie i oznaczono je numerami ekspozycyjnymi od 27 do 38 (il. 10, 18) (obecnie s# to
domy przy ul. Dalibora 14, 16, 18, 20 oraz Dobrogniewa 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27).
Grupa budynków bli'niaczych i szeregowych
reprezentuje funkcjonalizm poprzez zastosowanie
zwartych bry o prostych geometrycznych formach,
du$ych, poziomych okien oraz p askich dachów pokrytych pap# bitumiczn#. W obr!bie budynków brak
detalu architektonicznego z wyj#tkiem skromnych
balustrad balkonowych o zaokr#glonych naro$ach
oraz incydentalnie wyst!puj#cej linearnej ok adziny
klinkierowej.
Budynki bli'niacze i szeregowe maj# wiele cech
wspólnych, mimo, i$ wyst!puj# w kilku ró$nych
typach, o innej kompozycji, opracowaniu elewacji,
rozk adzie wn!trz i powierzchni u$ytkowej. Poszczególne segmenty zaplanowane zosta y na rzucie
prostok#ta, cz!sto z p ytkim ryzalitem prostok#tnym
lub naro$ach zaokr#glonych. Zwart# bry ! jednopi!trowych budynków urozmaica y wysuni!te lub cofni!te klatki schodowe, schodki prowadz#ce do wej"cia, tarasy, balkony. Segmenty zawiera y po dwa
mieszkania (wyj#tkowo – jedno na segment). W obr!bie mieszka& znajdowa y si! pó tora, dwa lub trzy
pokoje, kuchnia, alkowa, wc, i nie zawsze azienka.
Powierzchnia u$ytkowa domów by a zró$nicowana:
od ok. 50 m2 do ok. 100 m2. W suterenach powsta y
pralnie.
Pi!% domów bli'niaczych, dwusegmentowych
oraz jeden dom wolnostoj#cy tworzy y zabudow!
pó nocnej strony ulicy Bolecha i nosi y numeracj!
wystawow# od 16 do 26 (il. 11, 18). Obecnie budynki te wyst!puj# pod adresami ul. Bolecha 74 i 76
(dwa numery na dom bli'niaczy) oraz 78 i 80; 82
i 84; 86 i 88; 90 i 92; 94. Ka$dy obiekt prezentowa inny typ: „typ 52” (proj. Mieczys aw (okcikowski), „typ 151” (proj. Mieczys aw (okcikowski) (il.
4, 24), „typ 153” (proj. Mieczys aw (okcikowski),
„typ 402” (proj. Wanda i Witold Wyszy&scy), „typ

405” (proj. Jan (ukasik), „typ 408” (proj. Barbara
i Stanis aw Brukalscy) (il. 25).
Domy szeregowe tworzy y zabudow! po udniowej strony ul. Bolecha i oznaczono je numeracj#
wystawow# od 1 do 15 (il. 18). Obecnie budynki te
wyst!puj# pod adresami: ul. Bolecha nr 43, 45, 47,
49, 51, 53, 55, 57, 59. Dwa budynki szeregowe prezentowane na wystawie sk ada y si! z nast!puj#cych
segmentów: „typ 403” (proj. Leonard Tomaszewski), „typ 404” (proj. Barbara i Stanis aw Brukalscy)
(il. 26), „typ 406” (proj. Tadeusz Kaszubski i Stefan
Putowski), „typ 411” (proj. Mieczys aw (okcikowski i Maria Wroczy&ska), „typ 412” (proj. Maria Zachwatowicz) (il. 27), „typ 416” (proj. Piotr Kwiek,
R. Pie&kowski, Tadeusz Sieczkowski).
Architektura wielkiego pawilonu ekspozycyjnego
bazowa a równie$ na najprostszych formach. Parterowy budynek na rzucie litery „L” mia drewnian#
konstrukcj! szkieletow#, szalowany by deskami,
a na zewn#trz tynkowany47. Ca o"% zosta a zadaszona p asko, przy czym w cz!"ci "rodkowej pawilonu
g ównego dach zosta podwy$szony (il. 13). Boczne
skrzyd a pawilonu cz!"ciowo otwiera y si! podcieniami do wn!trza dziedzi&ca wystawy (il. 28).

47
[b. a.], Przewodnik po wystawie, w: Katalog Wystawy Budowlano-Mieszkaniowej…, s. 63.
48
Na plan z 1933 r. powo uj# si! w a"ciciele posesji budowanych
przy ul. Bolecha w pismach o zatwierdzenie projektów budów,

za: APW, Akta Miasta Warszawy. Akta Nieruchomo#ci, t. 1,
sygn. 388.
49
APW, Akta…, t. 2, sygn. 4636.
50
Wg przekazu ustnego mieszkanki osiedla.
51
APW, Akta…, t. 2, sygn. 4636.

Dalszy rozwój osiedla wystawowego
Osiedle zaprezentowane na wystawie by o zal#$kiem wi!kszej inwestycji mieszkaniowej. Wzmianki
w archiwaliach sugeruj#, $e docelowy plan (z pewno"ci# szkicowy) ca ej inwestycji istnia ju$ w 1933
roku48. Koncepcj! osiedla zapowiada natomiast zachowany szkic pomiarowy z 1934 r.49, na którym
widniej# wytyczone ulice z parcelami (il. 21). Jak
pokaza y lata pó'niejsze, osiedle wystawowe BGK
rozwin! o si! do postaci przedstawionej na tym szkicu i przetrwa o w niemal niezmienionym uk adzie
do dnia dzisiejszego (il. 29). Pierwszymi lokatorami
byli g ównie wojskowi oraz urz!dnicy pa&stwowi50.
Kolejni mieszka&cy nabywali parcele i rozpoczynali
prace budowlane na podstawie "cis ych wytycznych.
Pomiary na gruncie i plan osiedla wykona w 1934 r.
mierniczy Mieczys aw Ga #zka51.
Po udniowa pierzeja ul. Dobrogniewa jako jedyna
by a kompletna od czasu wystawy, pozosta e ulice
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24. Warszawa, dom bli'niaczy „typ 151”, 1935 r. Proj. Mieczys aw (okcikowski. Pó nocna strona ul. Bolecha. Fot. Autorka, 2011 r.
24. Warsaw, semidetached house „type 151”, 1935, designed by Mieczys aw (okcikowski. Northern frontage of Bolecha Street. Photo
by the Author, 2011

25. Warszawa, dom bli'niaczy „typ 408”, 1935 r. Proj. Barbara i Stanis aw Brukalscy. Pó nocna strona ul. Bolecha. Fot. Autorka, 2011 r.
25. Warsaw, semidetached house „type 408”, 1935, designed by Barbara and Stanis aw Brukalscy, Northern side of Bolecha Street.
Photo by the Author, 2011
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26. Warszawa, dom szeregowy, segment „typ 404”, 1935 r. Proj. Barbara i Stanis aw Brukalscy. Po udniowa strona ul. Bolecha.
Fot. Autorka, 2011 r.
26. Warsaw, terraced house, section „type 404”, 1935, designed by Barbara and Stanis w Brukalscy. Southern side of Bolecha Street.
Photo by the Author 2011

27. Warszawa, dom szeregowy, segment „typ 412”, 1935 r. Proj. Maria Zachwatowicz. Po udniowa strona ul. Bolecha.
Fot. Autorka, 2011 r.
27. Warsaw, terraced house, section „type 412”, 1935, desinger Maria Zachwatowicz. Souther frontage of Bolecha Street.
Photo by the Author 2011
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28. Warszawa, wschodnie skrzyd o pawilonu widoczne od strony dziedzi&ca, 1935 r. Za: „Przegl#d Budowlany”, 1935, z. 6, s. 185
28. Warsaw, eastern wing of the pavilion as seen from the courtyard, 1935 . Source: „Przegl#d Budowlany” 1935, No. 6, p. 185

29. Warszawa, wspó czesny podzia parcelacyjny osiedla BGK. Internet:
http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapa/Mapa.aspx?service=Today, 2011 r.
29. Warsaw, current land division of the BGK estate, 2011
http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapa/Mapa.aspx?service=Today

sukcesywnie zyskiwa y now# zabudow!. Osiedle
rozrasta o si! w kierunku wschodnim.
W latach 1935-1939 wzniesiono kolejne zabudowania mieszkalne na ca ej d ugo"ci ul. Bolecha,
a tak$e przy ul. Obozowej (na odcinku od Dalibora
do Dahlberga) oraz przy ul. Dahlberga (il. 30). Najbardziej, bo dwukrotnie, rozros a si! w tym czasie
ul. Bolecha zachowuj#c charakter zabudowy bli'114

niaczej o typach pochodz#cych cz!"ciowo z Katalogu typowych domów dla drobnego budownictwa
mieszkaniowego, cz!"ciowo opartych na projektach
zewn!trznych, ale zbli$onych stylistycznie (il. 31).
Pierzej! po udniow# jej odcinka mi!dzy Dahlberga
a D ugomi a stanowi y bloki wielomieszkaniowe s#siedniego osiedla robotniczego Towarzystwa Osiedli Robotniczych.

30. Warszawa, osiedle wystawowe BGK, 1939 r. *ród o: Archiwum Pa&stwowe M. St. Warszawy,
Kolekcja materia ów teledetekcyjnych, sygn. F4
30. Warsaw, BGK exhibition estate, 1939. Source: The State Archive of the Capital City of Warsaw,
Kolekcja materia ów teledetekcyjnych, catalogue No F 4

Jeszcze przed 1939 r. koncepcja parcelacyjna
wg szkicu pomiarowego z 1934 r. uleg a niewielkim modyÞkacjom. Zmieni si! charakter parcelacji
przy ul. Dahlberga i Dalibora. Przy ul. Dahlberga,
na odcinku mi!dzy Bolecha a Obozow#, pierwotnie
wytyczono dzia ki w#skie, co wskazywa oby na planowanie w tym miejscu budowy domu szeregowego, wielosegmentowego. Jednak w 1937 r. pojawi
si! plan, na którym w tym miejscu zaznaczono trzy
szerokie dzia ki budowlane52. Na dzia ce u zbiegu
ulic Bolecha i Dahlberga (ul. Dahlberga 5) stan! a
trzykondygnacyjna kamienica projektu Konstantego
Rozwadowskiego53 (uko&czona w 1938 lub w 1939
r.54) (il. 32), na dzia ce na rogu Dahlberga i Obozowej - mia stan#% obiekt podobny w skali55. Nigdy go
jednak nie zrealizowano, a w tym miejscu po 1945 r.
powsta kompleks us ugowo-handlowy.
Plac przy ul. Dalibora, gdzie podczas wystawy
znajdowa y si! baseny, pozostawa d ugo niezabudowany. W 1938 r. teren ten podzielono na cztery
dzia ki budowlane, na których zaplanowano budynki wolnostoj#ce56. Na jednej z nich - róg Bolecha
i Dalibora - mia powsta% dom w stylu zbli$onym
do „typu 13”. Projekt budynku nie pochodzi z Katalogu typowych domów dla drobnego budownictwa
mieszkaniowego. Zosta opracowany przez Hieronima Karpowicza i Tadeusza Su kowskiego57. )ad-

Uk ad urbanistyczny osiedla przetrwa w swojej
pierwotnej postaci. Wn!trza poszczególnych ulic
tak$e zachowa y swój charakter. Nadal czytelny
jest pierwotny zamys polegaj#cy na zró$nicowaniu
zabudowy przy ka$dej ulicy i przyporz#dkowaniu
ka$dej dzia ce pojedynczego domu, chocia$ obok
budynków mieszkalnych pojawi y si! dodatkowe
zabudowania – g ównie gara$e, a nawet, w dwóch
przypadkach – nowe domy mieszkalne z indywidualn# numeracj#. Pierwotny charakter parcelacji

52

55

53

56

APW, Akta..., t. 1, sygn. 1433.
Na projekcie kamienicy widnieje piecz!%: „Konstanty Rozwadowski, in$ynier architekt” za: Ibidem.
54
Ibidem.

nego z planowanych czterech budynków nie zrealizowano, a po 1945 r. powsta w tym miejscu dom
szeregowy.
Zabudowa przy ulicy Obozowej nabra a tak$e innego wyrazu. Teren, na którym znajdowa y si! pawilony wystawiennicze oraz ogródki dzia kowe rozparcelowano i po 1935 r. sukcesywnie zabudowywano domami bli'niaczymi58. Do 1939 r. ci#g domów
wzd u$ Obozowej by prawie kompletny (bez dwóch
budynków) (il. 30).
Podczas II wojny "wiatowej osiedle nie zosta o
uszkodzone. Jak pokazuje fotoplan z 1945 r., zachowa o si! w dobrym stanie, a wszystkie budynki pozosta y zadaszone (il. 33).
Stan zachowania osiedla wystawowego

APW, Akta…, t. 1, 1432.
APW, Akta…, t. 1, sygn. 396.
57
Ibidem.
58
APW, Akta…, t. 2, sygn. 4637.
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31. Warszawa, dom bli'niaczy, ok. 1936-39. Proj. nieznany. Pó nocna strona ul. Bolecha. Fot. Autorka, 2011 r.
31. Warsaw, semidetached house, ca. 1936 – 39, unknown designer. Norther side of Bolecha Street. Photo by the Author, 2011

32. Warszawa, kamienica wielorodzinna, ok. 1937-39. Proj. Konstanty Rozwadowski. Zachodnia strona ul. Dahlberga.
Fot. Autorka, 2011 r.
32. Warsaw, multifamily tenament house, ca. 1937 – 39, designer Konstanty Rozwadowski. Western side of Dahlberga Street,
Photo by the Author, 2011
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33. Warszawa, osiedle wystawowe BGK, 1945 r. Internet: http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapa/Mapa.aspx?service=Historical,
33. Warsaw, BGK exhibition estate, 1945, http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapa/Mapa.aspx?service=Historical

tak$e pozosta bez zmian59. W latach 70. XX w.
w bezpo"rednim s#siedztwie osiedla powsta a grupa
wie$owców silnie kontrastuj#ca z nisk# zabudow#
jednorodzinn#.
Sama architektura osiedla nie zachowa a si! w stanie tak dobrym, jak jego koncepcja urbanistyczna.
W ci#gu ostatnich dwudziestu lat spójna estetyka
zespo u domów uleg a niekontrolowanemu urozmaiceniu. Rozbudowy i przebudowy zatar y pierwotne
proporcje niektórych budynków, zró$nicowa y ich
gabaryty, kolorystyk! elewacji, a nawet wp yn! y na
ca kowit# utrat! ich cech stylowych. W przypadku
kilku domów ingerencje te s# nieodwracalne (il. 34),
reszt! wprowadzanych zmian mo$na z czasem korygowa% (m.in.: bogat# kolorystyk! elewacji, wtórny
detal, 'le dobran# stolark! okienn# i drzwiow#). Nale$y natomiast podkre"li%, $e znaczna cz!"% domów
osiedlowych zachowa a si! w dobrym stanie.
Najwi!cej zmian wprowadzono w obr!bie domów
wolnostoj#cych „typ 13”, powi!kszaj#c niewielk#
pierwotnie powierzchni! u$ytkow# budynków (il. 34).
Dla rz!du kilkunastu domów ci#gn#cych si! wzd u$
ulicy Dobrogniewa wspólny pozosta (z kilkoma wyj#tkami) jedynie zarys trójk#tnych "cian szczytowych
(il. 35). Spo"ród 20 domów tego typu, w stanie niezmienionym pozosta y jedynie dwa obiekty: przy ul.
Dahlberga 20 (il. 34) oraz Dobrogniewa 5 (przy czym
dom ten ma nowe pokrycie dachu).
Domy bli'niacze uleg y rozbudowie w niewielkim
zakresie, zw aszcza te budynki, które istnia y pod59
W latach 60. XX w. wzd u$ ul. Bolecha wydzielono z istniej#cych dzia ek w#skie pasy terenu (z indywidualn# numeracj#), co
by o zwi#zane z ostatecznie niezrealizowanymi planami poprowadzenia w tym miejscu wodoci#gu - wg relacji ustnej mieszkanki osiedla.

czas wystawy (w jednym przypadku nadbudowano
kondygnacj!, cz!sto dostawiano tak$e gara$e).
Elewacje frontowe domów szeregowych s# prawie nienaruszone. Zachowa a si! ich kompozycja,
ilo"% kondygnacji, gabaryty segmentów. Incydentalnie powi!kszano okienka w zwi#zku z zaadaptowaniem kondygnacji strychowej na cele mieszkalne.
Zako"czenie
Wystawa Budowlano-Mieszkaniowa na Kole zosta a doceniona ju$ przez wspó czesnych i zyska a
opini! pierwszej dojrza ej i rozumnej wystawy budowlanej w Polsce60. By a sztandarowym przedsi!wzi!ciem propagandowym przeprowadzonym z inicjatywy BGK. Z sukcesem #czy a w swoim programie pokaz wzorcowej architektury ma ych domów
jednorodzinnych przeznaczonych dla mniej zamo$nych obywateli, prezentacj! wystawców z szeroko
poj!tej bran$y budowlanej z akcj# dydaktyczno-informacyjn# na temat technik i materia ów budowlanych. Niestety, po 1945 r. o wystawie i osiedlu,
któremu da a pocz#tek, pisano niewiele. Temat ten
ponownie zainteresowa badaczy w ostatnich kilkunastu latach61. Nie zmienia to faktu, $e zachowany
do dzisiaj zespó budynków mieszkalnych pochodz#cych z okresu wystawy (1935 r.) oraz okresu
rozbudowy osiedla (1936-1939) wraz z charakterem
parcelacji, siatk# ulic i porz#dkiem ich zabudowy
stanowi zjawisko unikalne na tle zabytków polskich
60

P. M. Lubi&ski, op.cit., s. 148.
Np.: W. Piechota, op.cit., J. Por!bska-Srebrna, Z. St!pi&ski,
op.cit., M. Rozbicka, Wystawy-osiedla…; ta$, Ma!e mieszkanie
z ogrodem… .
61
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34. Warszawa, dwa domy wolnostoj#ce „typ 13”, 1935 r. Proj. Tadeusz ,wierdzi&ski, Roman Gürtler. Dom po lewej znacznie przebudowany, dom po prawej bardzo dobrze zachowany. Wschodnia strona ul. Dahlberga. Fot. Autorka, 2011 r.
34. Warsaw, two detached houses „type 13”, year 1935, designer Tadeusz ,wierdzi&ki, Roman Gürtler. House on the left extensively
modernized, house on the right well preserved. Eastern frontage of Dahlberga Street. Photo by the Author, 2011.

35. Warszawa, rz#d przebudowanych domów wolnostoj#cych „typ 13” z zachowanymi zarysami frontowych "cian szczytowych. Po udniowa strona ul. Dobrogniewa. Fot. Autorka, 2010 r.
35. Warsaw, a row of modernised detached houses “type 13” with remaining shape of the front walls. Southern frontage of Dobrogniewa Street. Photo by the Author, 2010
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tego typu. Jest jednym z zaledwie dwóch przyk adów wystaw-osiedli zrealizowanych w Polsce w latach 30. XX w. (nie dotyczy Wroc awia), ponadto
zachowa si! w znacznie lepszym stanie ni$ kolonia
domów pozosta a po wystawie „Tani Dom W asny”
z 1932 r.
Niestety, osiedle BGK nie Þguruje w rejestrze
zabytków, ani obszarowo, ani jako suma wpisów
pojedynczych budynków. W wojewódzkiej ewidencji zabytków znajduj# si! tylko dwa obiekty z terenu osiedla: kamienica przy ul. Dahlberga 5 oraz
dom wolnostoj#cy „typ 13” przy ul. Dahlberga 20.
Od 2010 r. osiedle chronione jest ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwa a nr
XCIII/2738/2010 Rady Miasta Sto ecznego Warszawy z dnia 21 pa'dziernika 2010 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu Lasku na Kole). Plan ten jednak nieprecyzyjnie wskazuje budynki zabytkowe,
tzn. nie uznaje za zabytek wspomnianego ju$ domu"wiadka „typ 13”, który zachowa si! w najlepszym
stanie spo"ród pozosta ych domów w tym typie
oraz domów bli'niaczych powsta ych mi!dzy 1936
a 1939 r. wzd u$ ul. Obozowej.
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