


Maria Brodzka-Bestry

PRACE WARSZAWSKIEGO ARCHITEKTA ALFONSA
KROPIWNICKIEGO (1803-1881) NA ZAMKU KRÓLEWSKIM
W WARSZAWIE I W JEGO OTOCZENIU

Nasza wiedza o ważniejszych przebu-
dowach i remontach Zamku w XIX w.
wciąż jeszcze jest niewystarczająca. Bra-
kuje zestawienia architektów, których
nazwiska, jako pełniących urząd budow-
niczego zamkowego lub jako projektan-
tów czy prowadzących w Zamku przebu-
dowy, przewijają się w dokumentach.
Projekty i rysunki chowano osobno, po-
nieważ nie mieściły się w teczkach razem
z dokumentami, często więc ginęły
i trudno dziś ustalić, kto był autorem po-
szczególnych przebudów2. Drugą pod-
stawową trudnością dla badacza war-
szawskiej architektury XIX w. jest brak
ogólnodostępnych monografii poszcze-
gólnych architektów i fakt, że niewiele
z ich dzieł zachowało się do naszych cza-
sów, mimo że powstały nie tak dawno
- sto, sto pięćdziesiąt lat temu. Spotkał je
podobny los jak część archiwów - zosta-
ły spalone podczas II wojny światowej.
Uniemożliwia to w dużym stopniu anali-
zę porównawczą.

Alfons Kropiwnicki jest przykładem
architekta, który w świadomości history-
ków architektury Warszawy istnieje jedy-
nie dzięki wzmiankom w prasie i archi-
waliom, bowiem z jego ogromnego do-
robku zachowały się jedynie budowle
powstałe poza Warszawą - stacje kolejo-
we w Mrozach, Międzyrzecu Podlaskim,
Kotuniu i pałac w Zielonkach (ich autor-
stwo jest bezsporne)3. Alfons Kropiwnic-
ki w latach 1821-1824 studiował na Uni-
wersytecie Warszawskim na Wydziale
Nauk i Sztuk Pięknych. W 1826 r. został
mianowany przez Radę Administracyj-
ną budowniczym w całym Królestwie

Polskim. Najwięcej jego dzieł powstało
w okresie międzypowstaniowym. Nale-
żał do czołowych warszawskich architek-
tów tego czasu, jak Antonio Corazzi,
Henryk Marconi, Franciszek Maria Lanci,
Jakub Gay, Adam Idźkowski, Józef Les-
sel, Andrzej Gołoński, Wacław Ritschel
i Bolesław Podczaszyński.

Z pierwszego okresu jego twórczości,
obejmującego lata od momentu ukoń-
czenia studiów do wybuchu powstania
listopadowego, mamy informacje o kil-
kunastu kamienicach, do których wyko-
nał „taksy" i prawdopodobnie był też ich
projektantem4. Więcej wiemy o dwóch
domach Antoniego Podbielskiego na
rogu ul. Grzybowskiej 4 i Gnojnej 1 oraz
przy ul. Gnojnej 3 (1826-1829), projekcie
wnętrza kawiarni Honoratki przy ul. Mio-
dowej 14 (1830) oraz projekcie łazienek
Majewskiej, wzniesionych już po powsta-
niu listopadowym (1832-1838). Nie uda-
ło mi się odszukać potwierdzenia archi-
walnego autorstwa tego pięknego bu-
dynku z portykiem kolumnowym, stoją-
cego do dzisiaj przy ul. Bednarskiej
(obecnie znajduje się tam szkoła).

W czasie powstania listopadowego
Kropiwnicki pełnił funkcję kapitana woj-
skowej straży pożarnej. W latach 1834-
-1863 był budowniczym Urzędu Municy-
palnego Miasta Warszawy, a w latach
1838-1866 - członkiem Rady Ogólnej Bu-
downiczej przy Komisji Rządowej Spraw
Wewnętrznych, najwyższej instancji
w zakresie urbanistyki i architektury
w Królestwie Polskim.

Realizował zamówienia różnych zlece-
niodawców. Jako budowniczy miasta
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Warszawy wykonał wiele prac w gma-
chach podlegających magistratowi, np.
w latach 1847-1850 restaurację ratusza
na pl. Teatralnym; także na zlecenie ma-
gistratu wzniósł wraz z Jakubem Gayem
w 1841 r. Gościnny Dwór na pl. Za Żela-
zną Bramą (projekt ten został opubliko-
wany w 1844 r. w prestiżowym piśmie
architektonicznym „Allgemeine Bauzei-
tung mit Abbildungen"). W tym budyn-
ku po raz pierwszy w Warszawie zosta-
ło wykorzystane na tak szeroką skalę
żelazo jako element konstrukcyjny i za-
razem dekoracyjny. W 1837 r. zajął dru-
gie miejsce w konkursie na przebudo-
wę pałacu Saskiego.

Pracował też dla Kościoła - przeprowa-
dził restaurację kościoła Jezuitów (1834-
-1836), Najświętszej Panny Marii na No-
wym Mieście (1840-1841, 1851-1857),
Bernardynów (1846-1848), św. Karola
Boromeusza na Powązkach (1847-1850),
Reformatów (1850), Sakramentek (1851),
wybudował kamienice przy Krakowskim
Przedmieściu dla ss. wizytek oraz wyko-
nał dwa projekty konkursowe: jeden na
kościół p.w. św. Karola Boromeusza przy
ul. Chłodnej (1841), drugi - Wszystkich
Świętych (1858). Zaprojektował także sy-
nagogę na ul. Daniłowiczowskiej.

Najwięcej zamówień zrealizował dla
średniej burżuazji warszawskiej. Uważa-
ny jest przede wszystkim za autora war-
szawskich kamienic. Udało mi się przy-
pisać mu dwadzieścia jeden kamienic,
tylko do ośmiu znalazłam źródła ikono-
graficzne, a do dwóch projekty. Prawdo-
podobnie był autorem kilkunastu innych
kamienic, do których wykonał „taksy",
a które figurują w księgach hipotecz-
nych5. Do dzieł Kropiwnickiego zalicza
się np. dom przy ul. Żabiej 3 (1831-1838),
jego własność, a później własny dom
przy ul. Marszałkowskiej 152 (1858-1859).
Pod koniec swojej działalności nawiązał
kontakt z najbogatszym przedstawicie-
lem warszawskiej burżuazji, Leopoldem
Kronenbergiem, dla którego zaprojekto-
wał fabrykę tytoniu przy ul. Marszałkow-
skiej (1860-1862) i dworce Kolei War-
szawsko-Terespolskiej (1866-1868)6.
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Dotychczas pomijano w literaturze
udział tego architekta w poszczególnych
przebudowach Zamku i jego otoczenia.
W historii Zamku w XIX w. wszyscy ba-
dacze wskazują na kilka etapów: nową
dekorację freskową Gabinetu Króla, Po-
koju Żółtego i Zielonego, budowę Arkad
Kubickiego i powstanie pl. Zamkowego,
wywożenie do Rosji dzieł sztuki i dewa-
stację Gabinetu Marmurowego po po-
wstaniu listopadowym. W Sali Senator-
skiej urządzono nowy ganek dla widzów
z okazji pierwszych sejmów Królestwa
Kongresowego, a po powstaniu podzie-
lono ją na dwie kondygnacje. W obniżo-
nej Sali Poselskiej w 1/3 jej długości usta-
wiono kolumny. Kaplicę Saską zamie-
niono na cerkiew. Następnie był projekt
przebudowy Zamku Adama Idźkowskie-
go, budowa wiaduktu Pancera, nowe ele-
wacje Koriego. Nowy wystrój uzyskała
pozbawiona obrazów Sala Canaletta. Jak
wyglądał udział Alfonsa Kropiwnickiego
w tych przebudowach na tle innych ar-
chitektów tu działających?

Zamek Królewski w Warszawie na sku-
tek reskryptu namiestnika z dnia 11 paź-
dziernika 1832 r. podlegał zarządowi ma-
gistratu, a bezpośrednio intendentowi
Zamku, który miał także pod swoją opie-
ką pałac Bruhla, a od 1868 r. również Pa-
łac Namiestnikowski. 1 stycznia 1863 r.
Zamek wyłączono spod zarządu magi-
stratu i powierzono Zarządowi Pałaców
Cesarskich. W 1885 r. zlikwidowano
urząd intendenta Zamku7.

Alfons Kropiwnicki w latach 1857-1862
pełnił funkcję budowniczego zamkowe-
go. Podpisał wówczas wiele rachunków
obejmujących doraźne remonty, a także
sam kierował niektórymi pracami restau-
ratorskimi. Pojawia się w dokumentach
także wcześniej i później.

PROJEKT DEKORACJI NA ZABAWĘ LUDO-

WĄ Z OKAZJI KORONACJI MIKOŁAJA I NA

KRÓLA POLSKIEGO W 1829 R. NA PLACU

PRZED ZAMKIEM UJAZDOWSKIM

W roku 1829 Kropiwnicki otrzymał za-
mówienie na zaprojektowanie dekoracji
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na wielką zabawę ludową na placu przed
Zamkiem Ujazdowskim z okazji korona-
cji Mikołaja I, wyznaczoną na dzień
28 maja, czyli trzy dni po uroczystościach
koronacyjnych8. O tej oprawie artystycz-
nej pisano jednak mniej niż o dekora-
cjach w dniu koronacji na pl. Zamko-
wym, zaprojektowanych przez Andrzeja
Gołońskiego i wspomnianych w Kordia-
nie Juliusza Słowackiego9.

W zabawie wziął udział nowo korono-
wany król wraz z rodziną i dworem,
o czym donosiła prasa codzienna, opisu-
jąc przy okazji dekoracje. Kronikarz zdał
taką relację z uroczystości: „Wczoraj od-
była się Uczta dla ludu. Rzadkiej piękno-
ści widok przedstawiał obszerny plac
przed pałacem Ujazdowskim. W środku
stała Rotonda wzniesiona na 13 gradu-
sach. 16 kolumn korynckich utrzymywa-
ło kopułę, nad którą spoczywał Orzeł
Polski, wewnątrz gzymsy ozdobione gir-
landami i orłami. Po obu stronach wysta-
wiono galerie architektury gotyckiej,
każda mieściła 1000 dam. Po całym placu
symetrycznie urządzone obszerne na-
mioty dla muzyki i tańców, Husztawki,
karuzele, 2 Fontanny w kształcie globów
dostarczające miodu; 6 źródeł z których
czerpano piwo; Amfiteatra na widowi-
ska, Maszty z chorągwiami, a drugą poło-
wą placu zajęło 100 stołów okrytych płót-
nem, na każdym znajdowało się 24 mis
z potrawami i mnóstwo bułek a przy każ-
dym beczki z piwem.

Od rana mieszkańcy stolicy wszelkich
stanów, pojazdami i pieszo udali się do
Ujazdowa, przybyło wiele Rolników nie
tylko z wsi okolicznych lecz i odległych
okolic; w ogóle znajdowało się osób do
80.000. O 3 kwadranse na pierwszą,
N.PAN i JJ.CCMM. Wielcy Xsiążęta kon-
no, otoczeni świetnym orszakiem Jene-
rałów i Oficerów, a N. PANI w karecie ot-
wartej, przybyli w miejsce Uczty, przyjęci
przez J.W. Radcę stanu Prezydenta Mia-
sta, a powitani okrzykami Ludu, objecha-
li cały plac i spoczęli w środkowej Roton-
dzie. Za danym znakiem, Lud przystąpił
do stołów i napojów; rozpoczęto wido-
wiska, między którymi Herkules Rappo

zadziwiał swą siłą. P. Kupareńko puścił
Balon, śmiałych 24 Chłopaków udało się
na maszty i zabrało nagrody złożone na
wierzchołku; odezwały się muzyki i nie-
przestannie trwały okrzyki. NN. PAŃ-
STWO powtórnie objechali wszystkie
miejsca uczty. Po ustaniu deszczu (który
o w pół do 2giej zaczął padać) ponowio-
no zabawy, a rozjaśnione słońce przy-
zwało pod Ujazdów resztę mieszkańców
stolicy. Całe urządzenie tego miejsca jest
podług rysu budowniczego W. Kropiw-
nickiego, który w 10ciu dniach tak trud-
ne a oraz tak gustowne i powszechnie
chwalone wykonał dzieło"10 (za projekt
tych dekoracji Kropiwnicki otrzymał od
cara w nagrodę brylantowy pierścień)11.

Opis ten, aczkolwiek dokładny, nie wy-
czerpuje przekazów dotyczących same-
go wydarzenia. T. Lipiński w swoich pa-
miętnikach pisze, że stoły w mgnieniu
oka opróżniono i jedzenie chowano po
kieszeniach12. Juliusz Słowacki wspomi-
na o nim w liście do matki: „Narodową
ucztę urządzoną na wzór fet francuskich
dla ludu, bo nawet wino rzęsiście z fon-
tann płynęło, przerwał deszcz nawal-
ny..."13. Do uczty odnoszą się też końco-
we wiersze z pierwszej sceny III aktu
Kordiana: „Idźmy lepiej po bruku wybi-
jać chałupce,/ Mówią, że z beczek wino
leje się jak woda".

W zbiorach Muzeum Narodowego
w Krakowie zachował się rysunek przed-
stawiający dekoracje ustawione na
pl. Ujazdowskim. Wprawdzie brak na nim
podpisu Kropiwnickiego, ale należałoby
go przypisać temu architektowi (il. 1, 2).

Budowle na placu Ujazdowskim miały
charakter okazjonalny i wzniesione zo-
stały z nietrwałych materiałów. Formy
użyte do ich kompozycji architekt za-
czerpnął z obowiązującego wówczas re-
pertuaru, a na szczególną uwagę zasłu-
gują neogotyckie galerie z łukiem w ośli
grzbiet, które później nie występują
w jego twórczości. Podano dużą ilość je-
dzenia i picia, aby zdobyć względy ludu,
wśród którego panowały już inne nastro-
je niż w 1818 r., kiedy witano entuzja-
stycznie Aleksandra I14.
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1. A. Kropiwnicki, projekt dekoracji na zabawę ludową z okazji koronacji cara na pl. Ujazdowskim, 1829 r.,
Muzeum Narodowe w Krakowie (dalej: MNK). Fot. Ośrodek Dokumentacji Zabytków (dalej: ODZ) / 
A. Kropiwnicki, project of the decoration for a folk festival organised on the occasion of coronation of
the Tsar on Ujazdowski Square, 1829, National Museum in Krakow (MNK). Photo Ośrodek Dokumentacji
Zabytków (ODZ)

2. A. Kropiwnicki, projekt dekoracji na zabawę ludową z okazji koronacji cara na pl. Ujazdowskim, 1829 r.,
MNK. Fot. ODZ / A. Kropiwnicki, project of the decoration for a folk festival organised on the occasion
of coronation of the Tsar on Ujazdowski Square, 1829, MNK. Photo ODZ

Zachowały się przekazy dotyczące po-
dobnych festynów na cześć carów lub
ich rodzin. Wszystkie odbyły się gdzie
indziej (w Łazienkach Królewskich)
i były połączone z pokazem iluminacji
i sztucznych ogni. Na uroczystość z oka-
zji przyjazdu cesarzowej matki Marii Fio-
dorówny (22 września 1818 r.) dekoracje
zabawy ludowej zaprojektował Christian
Piotr Aigner. Ich wygląd można odtwo-
rzyć jedynie na podstawie opisów w pra-
sie warszawskiej: nawiązywały do archi-
tektury rzymskiej z epoki Augusta, co
stanowiło aluzje do panującego cesarza,
w którym Polacy dopatrywali się nowe-
go Augusta i wiązali z im duże nadzieje.
Znajdował się tam m.in. łuk triumfalny,
portyk, cyrk, obelisk egipski15. Najbar-
dziej okazałe przyjęcie cara Mikołaja I od
upadku powstania listopadowego odby-
ło się w 1838 r. - na jego przyjazd przy-
gotowano dwie bramy triumfalne: na
ul. Senatorskiej i Krakowskim Przedmieś-
ciu, a 1 lipca odbył się obiad i festyn w Ła-
zienkach - z przedstawieniem w amfitea-
trze i fajerwerkami16. 11 września 1841 r.,
z okazji imienin następcy tronu Aleksan-

116

dra i urodzin księżniczki Olgi, odbył się
obiad i przedstawienie w amfiteatrze,
a następnie artyści dali koncert na
oświetlonych łodziach. Kilka dni później,
16 września, podobna uroczystość, za-
kończona fajerwerkami, uświetniła wizy-
tę króla pruskiego Fryderyka Wilhel-
ma IV. Przy pomniku Jana III wystawio-
no przezrocze, malowane przez Józefa
Hilarego Głowackiego. W kolejnych la-
tach car spędzał w Warszawie co roku
kilka dni. 24 września 1843 r. w Łazien-
kach Królewskich, podczas wizyty cara
Mikołaja I, świętowano urodziny jego
wnuka Mikołaja Aleksandrowicza. Zapre-
zentowano widowisko ze sztucznych ogni,
a parkowe alejki ozdobiono obeliskami,
portykami i lampami17.

PROJEKT RESTAURACJI ARKAD KUBICKIE-

GO W 1837-1840 R.

Arkady tarasu Zamku Królewskiego
zbudowano według projektu Jakuba Ku-
bickiego w latach 1818-182518. W 1837 r.
znajdowały się już w złym stanie19. Skle-
pienie, składające się z części dolnej
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3. K. Majerski, projekt nowego dachu nad Ar-
kadami Kubickiego, 1837 r., Archiwum Głów-
ne Akt Dawnych (dalej: AGAD). Fot. AGAD / 
K. Majerski, plan of the new roof for the Kubicki
Arcades, 1837, Warsaw, Central Archive of His-
torical Records (AGAD). Photo AGAD

i górnej, było zniszczone i przeciekało.
Rada Budownicza kilkakrotnie rozpatry-
wała różne projekty restauracji arkad. Po-
czątkowo przedstawiciele Rady wskazali
na konieczność rozebrania górnego skle-
pienia i zastąpienia go dachem żelaznym
lub miedzianym. W związku z tym Karol
Majerski sporządził 22 czerwca 1837 r.
dwa projekty wraz z kosztorysami: jeden
na wykonanie dachu żelaznego, a drugi
- miedzianego. Nie podjęto jednak ich re-
alizacji, gdyż koszty byłyby zbyt wysokie,
a dach popsułby wygląd tarasu (il. 3)20.

W tej sytuacji Kropiwnicki wraz z Felik-
sem Pancerem przedstawił Radzie Bu-
downiczej plan i kosztorys na rozebranie
sklepienia górnego i zrobienie w tym
miejscu nowego sklepienia hełmowego.
16 października 1837 r. był on rozpatry-
wany przez Radę, która podniosła koszto-
rys z 87 530 zł na 93 924 zł. Niepodpisany
projekt, który zachował się w aktach,
przedstawiający takie właśnie sklepienie,
należy przypisać tym autorom (il. 4)21.

4. A. Kropiwnicki, F. Pancer, zatwierdzony do realizacji projekt nowego sklepienia Arkad Kubickiego,
1837 r. Fot. AGAD / A. Kropiwnicki, F. Pancer, approved plan of the new vault for the Kubicki Arcades,
1837. Photo AGAD
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5. W. Ritschel, projekt wzmocnienia sklepień Arkad Kubickiego, 1837 r. Fot. AGAD / W. Ritschel, plan of
reinforcement of the vault in the Kubicki Arcades, 1837. Photo AGAD

7 listopada 1837 r. polecono odkryć
sklepienie jednej z arkad. Przybyli na
miejsce delegaci stwierdzili, że sklepie-
nie górne nie spełnia swojej roli i osiad-
ło całkowicie na dolnym. Zapropono-
wali więc jego rozebranie i pozostawie-
nie tylko dolnego. Jednak i ten plan
został odrzucony.

Powstały jeszcze dwa projekty. 14 listo-
pada 1837 r. Andrzej Gołoński przedsta-
wił plan i kosztorys na zabezpieczanie
sklepień górnych gliną i sztucznym asfal-
tem na sumę 54 557 zł, a 21 listopada
Wacław Ritschel - na wzmocnienie skle-
pień gliną i smołą (37 962 rb, 25 kop.
(il. 5). Namiestnik zalecił zrobić remont
jak najtańszym kosztem i zażądał opinii
Dyrekcji Generalnej Komunikacji Lą-
dowych i Wodnych. 23 listopada 1838 r.
dyrektor wraz ze swoimi uwagami
przedstawił opinie dwóch specjalistów:
płk. Berskiego i mjr. Urbańskiego. Rada
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Budownicza 15 grudnia 1838 r. oceniła
negatywnie te opinie i orzekła, że nale-
ży zrobić nowe sklepienie hełmowe za
93 924 zł, gdyż koszt remontu starego
byłby niewiele mniejszy: 60 000 zł22.

Zatwierdzono więc ostatecznie pro-
jekt Kropiwnickiego i Pancera, którzy
mieli też kierować jego wykonaniem
(il. 4). Na 26 czerwca 1840 r. wyznaczono
termin licytacji wykonawców robót, ale
została ona wstrzymana przez namiest-
nika: „a na przyszłość żadne roboty
w Zamku i Pałacu Bruhlowskim bez
osobnego rozkazu J. X. Namiestnika nie
mają być przedsiębrane"23.

Nie udało mi się odszukać dalszych do-
kumentów, potwierdzających realizację
tego remontu24. W 1841 r. arkady nadal
zagrażały żołnierzom i koniom zbiorowo-
-liniowego pułku kozaków25. W 1860 r.
znów pojawiła się wzmianka o koniecz-
ności reperacji stajni w arkadach26. Arkady
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były restaurowane po wojnie w latach
1953-1959. Potem długo czekały na od-
budowę Zamku, a po niej - na gruntow-
ny remont i adaptację, która obecnie do-
biega końca.

PROJEKT BRAMY NA DZIEDZINIEC KUCHEN-

NY I NOWEGO BUDYNKU NA MIEJSCU

OFICYN PAŁACU DZIEKANA ORAZ PRZE-

BUDOWY PAŁACU W LATACH 1838-1839

Pałac Dziekana przy ul. Dziekania 1 
(nr hip. 90) powstał prawdopodobnie
na miejscu dawnej plebanii kolegiaty
św. Jana w XV-XVI w. i został zbudowany
prostopadle do ul. Dziekanii (biegnącej
wzdłuż kolegiaty), a równolegle do ulicz-
ki ku Kanonii. Został gruntownie prze-
budowany w 1610 r., po pożarze Warsza-
wy w 1607 r., na polecenie Jana Racibor-
skiego, dziekana kolegiaty warszawskiej
i kanonika płockiego. Powstało wtedy
skrzydło z bramą wjazdową od ul. Dzie-

kanii. Pałac był zamieszkiwany przez bi-
skupów nieposiadających własnych sie-
dzib w Warszawie, a od połowy XVII w.
do połowy XVIII w. mieścił seminarium
duchowne27. W świetle zbadanych prze-
ze mnie dokumentów znajdował się na
początku XIX w. w złym stanie i 9 kwiet-
nia 1838 r. magistrat, w zamian za dom
0 nr. hip. 87, nabył go na polecenie na-
miestnika od kapituły warszawskiej, aby
powiększyć zaplecze gospodarcze Zam-
ku Królewskiego28.

Projekt przebudowy pałacu z rozkazu
gubernatora Iwanowa wykonał Alfons
Kropiwnicki. Zachował się jego opis
1 kosztorys opiewający na sumę 175 748 zł
i 3/8 gr. Według niego miały zostać roze-
brane wieża i dwupiętrowa oficyna
o dwóch skrzydłach, znajdująca się od
strony Zamku, oraz przebudowane naj-
starsze skrzydło pałacu. Rozbiórkę tych
budynków przedstawia obraz Marcina
Zaleskiego (il. 6). Oficyna, wzniesiona

6. M. Zaleski, Rozbiórka dawnych kuchni królewskich, według sygnatury namalowany w 1843 r., ale autor
musiał wykonać szkic w 1838 r., Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, za: K. Sroczyńska, J. Jaworska,
Widoki Zamku Królewskiego w Warszawie, Warszawa 1985 / M. Zaleski, Pulling down of the old royal 
kitchens, according to the signature painted in 1843, but in reality must have been realised in 1838,
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, after: K. Sroczyńska, J. Jaworska, Widoki Zamku Królewskiego 
w Warszawie, Warszawa 1985
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7. Plan I piętra Zamku K. Majerskiego, ok. 1846 r., AGAD (Zb. Kart. 55-4), za: M. Pleskaczyńska, Pomieszcze-
nia Zamku Królewskiego i ich użytkownicy w końcu lat pięćdziesiątych XIX wieku, „Kronika Zamkowa"
1990, nr 1/21 / K. Majerski's plan of the first floor of the Castle, circa 1846, AGAD (Zb. Kart. 55-4), after:
M. Pleskaczyńska, Pomieszczenia Zamku Królewskiego i ich użytkownicy w końcu lat pięćdziesiątych 
XIX wieku, „Kronika Zamkowa" 1990, no. 1/21

w 1737 r. według projektu Gaetana Chia-
veriego, należała dawniej do Zamku
i mieściła kuchnie królewskie, a na pię-
trze mieszkanie kucharza i innych pra-
cowników kuchni29. Na miejscu rozbie-
ranych obiektów architekt zaprojektował
dwie oficyny i dwupiętrowy budynek od
strony Zamku, który na parterze miał
mieścić pomieszczenia dla stróża, osiem
pokojów oraz stajnie i wozownie. Na
pierwszym piętrze zaplanowano sie-
demnaście pokojów, skład ekwipunku
dla koni i powozów oraz galerię, a na
drugim - siedemnaście pokojów i gale-
rię. Zaprojektował także bramę prowa-
dzącą na Dziedziniec Trójkątny - w po-
staci arkady ujętej przez pilastry ozdo-
bione boniowaniem i zwieńczonej
trójkątnym przyczółkiem i murem atty-
kowym - wbudowaną w mur łączący

narożnik Zamku z kamienicą naprzeciw-
ko: Mansjonarią.

Na planie Zamku Karola Majerskiego
oraz na planie przedwojennym widzimy
pierwsze piętro nowo wzniesionej oficy-
ny (il. 7, 8, 9). W najstarszej części Pałacu
Dziekana, prostopadłej do ul. Dziekanii,
znajduje się na pierwszym piętrze skład
siana. Według dokumentów miał on ot-
wartą więźbę dachową. Budynek ten od-
budowano po wojnie, ukazując gotyckie
wątki muru i odtwarzając okna, dopaso-
wane do XVII-wiecznej części pałacu. Ta
część była niższa, ozdobiona od strony
ul. Dziekanii pasem gzymsu oddzielają-
cego piętra. Jarosław Zieliński pokazaną
na zdjęciu elewację pałacu z gzymsem
kordonowym datuje na około 1850 r.
Wszystko wskazuje na to, że pochodzi
ona z przebudowy Kropiwnickiego
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8. Plan przyziemia Zamku z lat 20., za: A. Król, Zamek Królewski w Warszawie. Wybór i opis cenniejszych 
zabytków i dzieł sztuki, Kraków 1926 / 1920s plan of the ground floor of the Castle, after: A. Król, Zamek 
Królewski w Warszawie. Wybór i opis cenniejszych zabytków i dzieł sztuki, Kraków 1926

w 1839 r. (il. 10). Natomiast autorzy Kata-
logu zabytków sztuki w Polsce podają
błędną datę nabycia tych budynków
przez magistrat30.

Do stajni i wozowni wjeżdżało się
przez bramę pomiędzy dawnym pała-
cem a nowym budynkiem. Na sam Dzie-
dziniec Trójkątny wjazd był poprzez
nową bramę od pl. Zamkowego lub
przez bramę pod przejściem nadwieszo-
nym nad ul. Kanonii. Na zachowanej po-
cztówce, na której widać fragment ele-
wacji nowo zbudowanej dwupiętrowej
oficyny, bramę na dziedziniec Pałacu
Dziekana i najstarszą część tego pałacu
(il. 11), widać także, że brama na Dzie-
dziniec Trójkątny była przez jakiś czas
zamurowana.

Opinia o tym projekcie, podpisana
przez Henryka Marconiego, pochodzi
z 6 czerwca 1838 r. Architekt ten zażądał

podwyższenia dachu nad budynkiem
mieszkalnym, zmiany konstrukcji dachu
nad wozowniami, zmniejszenia wysoko-
ści stopni schodów i powiększenia ich
ilości oraz zmiany kierunku schodów
w skrzydle lewym. Zaproponował także
następujące zmiany w kosztorysie: prze-
znaczenie części funduszy pochodzą-
cych z rozbiórki na rusztowanie, zniesie-
nie sufitu nad składem ekwipunku na
pierwszym piętrze oraz użycie rynien
z żelaza lanego zamiast cynkowych. Rada
Budowlana ostatecznie podniosła ten
kosztorys do wysokości 178 565 zł i 6 gr.
Poprawiony projekt został zatwierdzony
przez namiestnika 25 lipca 1838 r. Fun-
dusze na budowę miały być uzyskane ze
sprzedaży budynków na posesjach
o nrach hip. 85 i 86 przy ul. Kanonii 8 
(po Towarzystwie Przyjaciół Nauk),
domów przy pl. Zamkowym o nrach
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9. Plan I piętra Zamku z lat 20., za: A. Król, Zamek Królewski w Warszawie... / 1920s plan of the first floor

10. Widok na Pałac Dziekana od ul. Dziekanii, za: J. Zieliński, Atlas dawnej architektury ulic i placów 
Warszawy... / Dean's Palace from Dziekania Street, after: J. Zieliński, Atlas dawnej architektury ulic i pla-
ców Warszawy... 
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hip. 297/298 i 33 oraz domów przy ko-
morze wodnej31. Pracami budowlanymi
kierował Z. Smieciński, a konduktorem
był Arent. Roboty ciesielskie wykonał
Granzow, a kamieniarskie - Mantzel. Ca-
łość prac ukończono 12 grudnia 1839 r.32.
Opisana powyżej, dzięki zachowanym
dokumentom, historia jednego kom-
pleksu budynków jest dobrym przykła-
dem procedur, jakie towarzyszyły po-
wstawaniu nowego obiektu.

Budynek wzniesiony przez Kropiwnic-
kiego miał parter pokryty pasowym bo-
niowaniem, następne kondygnacje od-
dzielone gzymsem, a naroża boniowane
(il. 11, 12, 13). Został zniszczony w czasie
II wojny światowej, a na jego miejscu po-
wstał dom zaprojektowany przez Jana
Bogusławskiego z przeznaczeniem na
lokale użytkowe, w którym początkowo
mieścił się Bar Zamkowy, a obecnie Piz-
za Hut. Pałac Dziekana ze skrzydłem od
ul. Dziekanii odbudowano w latach
1966-1968 według projektu Stanisława
Marzyńskiego.

W dokumentach jest wyraźnie mowa
0 rozbiórce wieży, a nie kaplicy. Budow-
la ta nie miała więc już żadnych śladów
świadczących o funkcjach sakralnych,
a Robert Kunkel przypuszcza, że może
nawet nigdy nie była konsekrowana33.
Chodzi tu o kaplicę św. Małgorzaty, wi-
doczną na planach Zamku z XVIII w.
1 początku XIX w. oraz litografiach wyko-
nanych według rysunku Aleksandra Ma-
jerskiego oraz Feliksa Piwarskiego. Na
planie z czasów saskich widać, że była
zasłonięta stajnią i nie było tędy przejaz-
du na dziedziniec kuchenny34. Krystyna
Sroczyńska i Jadwiga Jaworska niesłusz-
nie interpretują ją na tym rysunku jako
bramę wjazdową na dziedziniec kuchen-
ny - według planów w ogóle nie było
w tym miejscu przejazdu (mogło być je-
dynie przejście); powstała dopiero w la-
tach 1838-1839 i jest widoczna po raz
pierwszy na obrazie Jana Seydlitza
(il. 12)35. Dawna kaplica pojawiła się na
wedutach z Zamkiem dopiero, gdy od-
słonięto widok w tę stronę po utworzeniu
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12. J. Seydlitz, Pl. Zamkowy, obraz olejny, przed 1851 r., Muzeum Narodowe w Warszawie, nr inw. 157815,
za: K. Sroczyńska, J. Jaworska, Widoki Zamku... / J. Seydlitz, Zamkowy Square, oil on canvas, before 1851,
National Museum in Warsaw, nr inw. 157815, after: K. Sroczyńska, J. Jaworska, Widoki Zamku... 

13. Pocztówka ze zbiorów ZKW, pocz. XX w. / A postcard from the ZKW collection, early 1900s
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pl. Zamkowego. Jej rozebranie ułatwiło
przejazd, a nowa brama i mur oddzieliły
pl. Zamkowy od niereprezentacyjnego
dziedzińca wewnętrznego, który istniał
w tym miejscu od początków Zamku. Po
rozebraniu oficyn przed Zamkiem i za-
projektowaniu pl. Zamkowego naturalną
konsekwencją było uporządkowanie
Dziedzińca Trójkątnego. Bramę zapro-
jektowaną przez Kropiwnickiego można
zobaczyć na wszystkich widokach Zam-
ku od strony pl. Zamkowego z 2. połowy
XIX w. i początku XX w. (il. 12, 13, 17,
18). Na zdjęciach i pocztówkach na po-
czątku lat 30. XX w. jest już w trakcie roz-
biórki.

Dokumenty potwierdzają, że obraz
Marcina Zaleskiego powstał według szki-
cu z 1838 r.36. Problem przebudowy kate-
dry i nieuporządkowanej zabudowy po-
między Zamkiem a katedrą zajmował już
architektów stanisławowskich. Wizje kró-
la i jego architektów wymagały zburze-
nia wielu budynków i ze względu na
koszt zaniechano ich realizacji. Podob-
nie później car Aleksander I odrzucił

projekt Jakuba Kubickiego, który plano-
wał nowe skrzydło Zamku w omawia-
nym miejscu, oddzielone poszerzoną
ul. Dziekanii od katedry. Problem tej czę-
ści Warszawy stał się szczególnie palący
w latach 30. XIX w., co widać na obrazie
Marcina Zaleskiego: dachy katedry są już
po prostu dziurawe (il. 6). W tym samym
czasie musiał powstać projekt przebudo-
wy katedry Adama Idźkowskiego w sty-
lu neogotyku angielskiego (il. 14). Histo-
rycy architektury i przewodniki podają
na ogół jako daty przebudowy katedry
lata 1836-184237. Musiała być zaczęta po
rozbiórce domów ukazanych przez Mar-
cina Zaleskiego, czyli po 1838 r. Była
przebudowana z funduszów rządo-
wych38. Projekt katedry mógł powstać
wcześniej i w szerszym kontekście - roz-
budowy zamku. Architekt projektował
przedłużenie skrzydła zachodniego Zam-
ku do częściowo rozebranej dawnej
kuchni królewskiej i bramę odwróconą
o 90° w stosunku do wzniesionej przez
Kropiwnickiego (il. 14, 20). Projekt
Idźkowskiego zamyka ciąg projektów

14. A. Idźkowski, plan przebudowy pl. Zamkowego, Zamku i katedry z ok. 1838 r., staloryt, za: Plany bu-
dowli obejmujące rozmaite rodzaje domów, Warszawa 1843. Widoczna projektowana brama na dziedzi-
niec zabudowań przy katedrze / A. Idźkowski, plan of the redevelopment of the Zamkowy Square, the
Castle and the Cathedral, circa 1838, engraving, after: Plany budowli obejmujące rozmaite rodzaje do-
mów, Warszawa 1843. Visible new gate leading to the courtyard of the Cathedral 
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rozbudowy Zamku. Wydaje się, że mógł
powstać przed 1838 r., kiedy władze za-
borcze podjęły decyzję dotyczącą nowe-
go dziedzińca kuchennego, zamawiając
projekt Kropiwnickiego i zarazem prze-
kreślając projekty większej rozbudowy
Zamku w tym kierunku. Decyzja ta mo-
gła być związana z wizytą cara. W 1838 r.
car po raz pierwszy od czasu powstania
przyjechał na dłużej do Warszawy i był
tu uroczyście witany. Często projekt
przebudowy Zamku Idźkowskiego błęd-
nie datowano na 1843 r., kiedy został
przez architekta opublikowany. Należy
pamiętać, że w tym czasie zamek był de-
wastowany w ramach represji po upad-
ku powstania listopadowego, a potężne
środki szły na budowę cytadeli. Projekt
rozbudowy Zamku Idźkowskiego był
więc od początku wizją nierealną i nie
mógł powstać po budowie bramy i dwu-
piętrowej kamienicy zaprojektowanej
przez Kropiwnickiego.

TAKSA ZAMKU DLA TOWARZYSTWA OGNIO-

WEGO Z 1838 R.

22 marca 1838 r. Urząd Municypalny
Miasta Warszawy zwrócił się do Gimbut-
ta, p.o. Intendenta Zamku w następują-
cej sprawie: „Ułożona przed 18 laty do
Towarzystwa Ogniowego Taxa Zabudo-
wań wszelkich zamkowych pod nr 1 po-
łożonych znacznie zapewnie zmianie
uległa [...]. urząd municypalny zaleca
p. Kropiwnickiemu, budowniczemu
miasta, ażeby wzmiankowaną dawną
taxę od p. Gimbutt p.o. Intendenta Zam-
ku odebrawszy, takową z obecnym sta-
nem na miejscu sprawdził, i jeżeli ją
zgodną nie znajdzie, nową w 2 egzem-
plarzach podług zasad Towarzystwa Og-
niowego sporządził i w celu uniesienia
do Towarzystwa Ogniowego Urzędowi
Municypalnemu do dnia 18/30 maja r.b.
lub prędzej przedstawił"39. Nie udało mi
się odnaleźć tej taksy.

15. A. Kropiwnicki, plan posesji nr 365 przy Krakowskim Przedmieściu, 1841 r., AGAD. Fot. AGAD / 
A. Kropiwnicki, plan of the premises at Krakowskie Przedmieście 365, 1841, AGAD. Photo AGAD
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16. A. Kropiwnicki, plan posesji nr 365 przy Krakowskim Przedmieściu w otoczeniu innych budowli przy
ul. Grodzkiej, rozebranych w latach 1842-1843, AGAD. Fot. AGAD / A. Kropiwnicki, plan of the premises
at Krakowskie Przedmieście 365 surrounded by other buildings at Grodzka Street pulled down between
1842 and 1843, AGAD. Photo AGAD

PLANY SYTUACYJNE SĄSiADUJĄCYCH

Z ZAMKiEM OD POŁUDNiA POSESJi

Z 1841 R. HiSTORiA OFiCYN POŁUDNiO-

WYCH POMiĘDZY BRAMĄ GRODZKĄ

A WiEŻĄ GRODZKĄ

Alfons Kropiwnicki wykonał dwa pla-
ny znajdujące się w Archiwum Głównym
Akt Dawnych, ilustrujące wozownie
i stajnie na tyłach posesji Abrahama Si-
mona Cohena nr 365 przy Krakowskim
Przedmieściu, pomiędzy ul. Grodzką
a Mariensztatem40 (il. 15, 16). Był auto-
rem opinii dotyczącej przebudowy tego
budynku. 24 czerwca 1841 r. ocenił, że
„... według mego zdania nie zachodzi
przeszkoda w wydaniu stosownego po-
zwolenia, bo budowla egzystuje w dzie-
dzińcu od frontu niewidzialna i tylko
idzie o przemiany wewnętrzne, to jest

o przerobienie exystujących stajni muro-
wanej, dachówką krytej na mieszkanie,
przez danie wewnętrznych okien, drzwi,
pieców itp."41. Rysunki dobrze ukazują
ten teren przed rozbiórką kościoła
św. Klary i klasztoru w latach 1842-1843,
przeznaczony pod budowę wiaduktu
Pancera w latach 1844-1846. Na planie
sytuacyjnym zaznaczona jest oficyna łą-
cząca Wieżę Grodzką z oficyną przy Bra-
mie Grodzkiej (plan ma jednak charakter
schematyczny)42. Wydanie zgody na prze-
budowę oficyny świadczy, że nie podjęto
jeszcze wtedy decyzji o budowie w tym
miejscu zjazdu do Wisły. Rozważano
m.in. jego lokalizację na Górze Gnojnej43.

Na rysunku Kropiwnickiego widać ofi-
cyny pomiędzy Bramą Grodzką a Wieżą
Grodzką, składające się z kilku części.
W wyniku późniejszej rozbiórki budyn-
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ków na prawo od ul. Grodzkiej i budowy
wiaduktu otworzyła się panorama z wi-
dokiem na południowe skrzydło Zamku
z oficynami Zamku na pierwszym pla-
nie. Powstała wówczas konieczność ich
uporządkowania. Ich powstanie, a na-
stępnie przebudowa w latach 40. XIX w.
to proces wieloetapowy.

Po raz pierwszy oficyna z tej strony
Zamku widoczna jest na planie przyzie-
mia z 1726 r. - jako budynek dobudowa-
ny naprzeciwko Schodów Wielkich. Wi-
dać na nim także mur oporowy, niezbęd-
ny w tym miejscu (podobnie jak dzisiaj)
ze względu na opadanie skarpy w stronę
Wisły. Na późniejszych planach można
go pomylić z murami budynku. W cza-
sach stanisławowskich oficyna uzyskała
ujednoliconą elewację od zachodu we-
dług projektu Jakuba Fontany. Mieściła
z tyłu dobudówkę z toaletami i łączyła
się z bramą prowadzącą na dziedziniec
pałacu Pod Blachą44. Od strony zachod-
niej, niższa od Zamku, miała elewację

z pilastrami toskańskimi i attyką, widocz-
ną na obrazie Wincentego Kasprzyckie-
go, a od południa - jednospadowe dachy
i rozczłonkowaną bryłę, widoczną na
obrazie Bellotta, na obrazie olejnym Al-
berta Żametta i dość schematycznej ryci-
nie Adolfa Fryderyka Dietricha (na któ-
rych widnieje już wiadukt Pancera, zbu-
dowany w latach 1844-184645), a także na
rycinie w książce Kraushara (il. 17), na
której widnieje już brama na dziedziniec
kuchenny, ukończona w 1839 r.

Następnym etapem budowy oficyn
było ujednolicenie bryły oficyny przy
Bramie Grodzkiej od południa i wscho-
du oraz zlikwidowanie bramy do pałacu
Pod Blachą w latach 40. XIX w. Rycina
z książki Kraushara i rycina Dietricha
wskazują, że ujednolicono bryłę oficyny
przy Bramie Grodzkiej od strony wschod-
niej dopiero po wybudowaniu wiaduk-
tu. Od południa była ona prawdopodob-
nie zakończona loggią, później zamuro-
waną, której istnienie zakwestionowały

17. Rycina sprzed 1839 r. za: A. Kraushar, Zamek Królewski w Warszawie. Zarys historyczno-obyczajowy, 
Poznań 1924 / A print, before 1839, after: A. Kraushar, Zamek Królewski w Warszawie. Zarys historyczno-
obyczajowy, Poznań 1924
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18. L. J. Jacottet, Ch. Rivière, Widok Zamku Królewskiego, litografia według rysunku W. Gersona lub
A. Lerue, lata 40. XIX w., MNK, za: K. Sroczyńska, J. Jaworska, Widoki Zamku... / L. J. Jacottet, Ch. Riviere,
The Royal Castle, lithograph after W. Gerson's or A. Lerue's drawing, 1840s, MNK, after: K. Sroczyńska,
J. Jaworska, Widoki Zamku...

Krystyna Sroczyńska i Jadwiga Jaworska
(il. 18). Marek Kwiatkowski twierdzi, że
oficynę skrócono o jedną oś podczas bu-
dowy wiaduktu. Nie było to jednak uza-
sadnione, gdyż mogła przeszkadzać je-
dynie w dojeździe do pałacu Pod Blachą.
Być może jednocześnie skrócono ją
i zbudowano loggię. Poza ryciną Juliena
Jacotteta i Charles'a Riviere'a oraz dwoma
jej powtórzeniami dowodem na istnie-
nie oficyny jest wąski trakt przy połu-
dniowej, zewnętrznej ścianie, widoczny
na planie Majerskiego i planie Zamku
z lat 20. XX w., którego obecność inaczej
trudno jest wytłumaczyć (il. 7, 8, 9). Na
tym ostatnim planie zaznaczone są
w przyziemiu bardzo mocne filary, które
mogły dźwigać ciężar kolumn czy fila-
rów loggii wysokich na dwie kondygna-
cje (il. 8). Na planie Majerskiego widać
też już zarys przebudowanej Wieży
Grodzkiej z balkonem i oficyny łączącej
wieżę z oficyną przy Bramie Grodzkiej.
Można więc wysnuć wniosek, że plan

ten mógł powstać później, po ukończeniu
wiaduktu Pancera w 1846 r., kiedy plano-
wano uporządkowanie elewacji Zamku
od strony południowej.

Pomiędzy oficyną przy Bramie Grodz-
kiej a Wieżą Grodzką powstawały kolej-
ne przybudówki, zaznaczone na planie
Jana Christiana Kamsetzera z 1784 r.46.
Widać na nim budynek przy Wieży
Grodzkiej, połączony prawdopodobnie
drewnianym gankiem z tylnią dobudów-
ką do oficyny przy Bramie Grodzkiej. Na
rycinie Jacotteta i Rivieere'a został ukaza-
ny jako piętrowy (il. 18)47. Zaznaczony
jest również na planie Pancera48. To, że
oficyna przy bramie była połączona
z wieżą, widać także na planach później-
szych niż Kamsetzera: Hilarego Szpilow-
skiego z 1809 r., Wilhelma Henryka Min-
tera z około 1812 r., Edwarda Klopmanna
z 1837 r.49, Karola Majerskiego i na rysun-
ku Kropiwnickiego. Są one dość sche-
matyczne i nie jest jasne, czy pokazują
podmurowanie tarasu w tym miejscu, czy
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19. H. Poddębski, widok oficyn pomiędzy Bramą Grodzką a Wieżą Grodzką, 1917 r., Instytut Sztuki PAN
(dalej: IS PAN). Fot. Archiwum ZKW z neg. IS PAN / H. Poddębski, annexes between the Justice Court Gate
and Justice Court Tower, 1917, Institute of Art Polish Academy of Science (IS PAN). Photo Archives ZKW,
neg. IS PAN

budynki. Ostatecznie oficynę pomiędzy
wieżą a oficyną przy bramie obniżono
i połączono parterowym łącznikiem
ozdobionym oknami w arkadach, co wi-
dać już na kolejnych obrazach i fotogra-
fiach powstałych po 1851 r., kiedy Zamek
uzyskał nowe elewacje. Od strony zamku
zostawiono mały dziedziniec (na obra-
zie Seydlitza widać na nim drzewa). Ota-
czał go taras z żelazną barierką z klasycy-
stycznym motywem palmet (podobny
motyw występuje na balkonie łazienek
Majewskiej, ukończonych w 1838 r.,
a przypisywanych Alfonsowi Kropiwnic-
kiemu (il. 19).

Kolejny etap to nowa elewacja Wieży
Grodzkiej - na parterze z trzema półkoli-
ście zamkniętymi oknami i trzema na
piętrze wraz z balkonem. Okna mają
inne detale niż w parterowym łączniku,
a dobudówkę do wieży na pierwszym
piętrze wieńczy taras z tralkową balustra-
dą. Podobne balustrady znajdują się po
bokach wieży. Na rysunku Pancera Wieża

130

Grodzka jest jeszcze nieprzebudowana,
podobnie jak na rycinie Jacotteta
i Riviere'a (il. 18). Nie wiadomo, czy prze-
budowano ją w tym samym czasie, co
oficynę łączącą, czy zrobił to ten sam ar-
chitekt i czy świadomie nie została zhar-
monizowana z oficyną łącznikową. Po-
mieszczenie na pierwszym piętrze wieży
nie mieściło już wtedy kaplicy i mogły
być wyjścia na balkon i taras.

Wspomniane ryciny i projekty wska-
zują, że ujednolicenie bryły oficyny przy
Bramie Grodzkiej, łącznik i nowe elewa-
cje wieży musiały powstać po wzniesie-
niu wiaduktu, tzn. po 1846 r.

Nowy wygląd południowej elewacji
Zamku nadały też pilastry jońskie i atty-
ka z festonami, dodane do skrzydła Zam-
ku podczas remontu elewacji w latach
1851-1853. Taką attykę dodano też na da-
chu wieży, który zrównano z dachem
Zamku podczas jego remontu w 1859 r.,
co ostatecznie zamknęło ukształtowanie
elewacji Zamku od tej strony.
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MARIA BRODZKA-BESTRY

W oficynie przy Bramie Grodzkiej
znajdowało się wejście wykonane dla
Rady Regencyjnej w 1917 r., potem służą-
ce zwiedzającym50. Oficyny zostały roze-
brane najpóźniej w 1934 r.51.

Dotychczasowi badacze historii Zam-
ku (poza Markiem Kwiatkowskim i An-
drzejem Rottermundem) nie zwracają
uwagi na to, że oficyny po południowej
stronie Zamku powstawały stopniowo.
Ostatecznie uzyskały one charakter
eklektyczny (il. 19). Najstarsza część,
dzieło Fontany, ma pilastry toskańskie
(inne niż elewacje Zamku) i taką samą
jak pozostałe elewacje attykę oraz taki
sam boniowany cokół z arkadami z ma-
skami lwów w klińcach.

Andrzej Rottermund wspomina o seg-
mencie mieszczącym kredens z 1830 r.,
być może projektu Jakuba Kubickiego
(chodzi o dobudówkę do Wieży Grodz-
kiej)52. Marek Kwiatkowski opisuje do-
kładnie historię oficyn i twierdzi, że osta-
teczny wygląd oficyny uzyskały około
1860 r.53. Z pewnością jednak było to
przed dodaniem nowych elewacji do

Zamku. Już Feliks Pancer szukał nowego
ujęcia architektonicznego dojazdu od
pl. Zamkowego, a nową bramę na począt-
ku zjazdu proponował Henryk Marconi54.
Nową elewację od tej strony projektował
też Adam Idźkowski, który proponował
zburzenie tych oficyn, a zamiast nich
umieszczenie nowych i dłuższych po bo-
kach tego skrzydła Zamku (il. 14, 20, 21).

Na planie Karola Majerskiego i foto-
grafiach wykonywanych od końca lat 50.
XIX w. oficyna przy bramie od zachodu
ma cztery osie - nie pięć, jak na widoku
Wincentego Kasprzyckiego, rysunku Fe-
liksa Pancera czy grafice reprodukowa-
nej przez Aleksandra Kraushara (il. 7, 18).
Loggia tłumaczyłaby rozbieżności w licz-
bie osi w widoku od południowego za-
chodu, ale nie wyklucza też skrócenia tej
oficyny. Dodatkową oś na planach stani-
sławowskich, np. Kamsetzera, tworzyła
brama do pałacu Pod Blachą, zbudowa-
na przez Jakuba Fontanę; na planach Hi-
larego Szpilowskiego widać, że miała
ona jedną kondygnację. Została zburzona
wraz z przylegającymi do niej budynkami

21. A. Idźkowski, Widok Zamku od strony południowo-zachodniej, staloryt, za: Plany budowli..., 
A. Idźkowski, Castle from South-West, etching, after: Plany budowli... 
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w latach 1842-1843. Loggia otwarta ko-
lumnami w wielkim porządku musiała
powstać na krótko przed sporządzeniem
planu Majerskiego, ukazującego dokład-
nie tę oficynę - już o regularnym kształcie
(ok. 1846 r.). Zamurowano ją przed 1853 r.

Marek Kwiatkowski uważa, że projek-
tantem parterowej części i nowej elewa-
cji przybudówki Wieży Grodzkiej mógł
być Adolf Loewe lub Józef Orłowski55.
Według mnie autorem parterowego łącz-
nika mógł być Alfons Kropiwnicki, który
wcześniej niż Loewe został budowni-
czym. Operował w swoich budowlach
podobnymi do zastosowanych w tej ofi-
cynie neorenesansowymi formami. Rząd
portfenetrów, zamkniętych półkolistym
profilowanym łukiem z tondem nad nim,
oddzielonych pilastrami toskańskimi, za-
projektował na parterze kamienicy
ss. wizytek przy Krakowskim Przedmieś-
ciu 36 (nr hip. 391) wybudowanej w la-
tach 1855-1857 (il. 22). Bardzo podobne
okna jak w zamkowym łączniku, oddzie-
lone pasem gładkiego muru od ujmują-
cych je profilowanych arkad zwieńczonych

klińcem, oddzielonych pilastrami toskań-
skimi, z tondami po bokach, Kropiwnic-
ki zaprojektował na parterze Dworca
Terespolskiego na Pradze w 1866 r.
(il. 23). Ten lubiany przez architektów
w XIX w. renesansowy motyw tonda po-
między łukami arkad zastosował też Pan-
cer w swoim wiadukcie. W zamkowym
łączniku gęsto umieszczone arkady
wspierają się na pilastrach toskańskich,
a w międzyłuczach umieszczone zostały
tonda z wieńcami. Nie znalazłam jednak
archiwalnego potwierdzenia hipotezy
o autorstwie Kropiwnickiego.

Autorstwo Pancera można wykluczyć,
gdyż był bardziej inżynierem niż archi-
tektem i w projektowaniu wjazdu na
wiadukt nie wykazał się taką inwencją
jak Marconi56. Można jeszcze brać pod
uwagę autorstwo Adama Idźkowskiego,
który w projekcie Zamku w zwieńczeniu
Wieży Zygmuntowskiej proponował pi-
lastry i okna przypominające loggię od
południa oficyny, a od strony Wisły rzę-
dy arkadowych okien, jak w łączniku, ale
o innym detalu, i potrójne arkadowe

22. A. Kropiwnicki, kamienica ss. wizytek, zbudowana w 1855-1857 r. Fot. K. Brandel, IS PAN / 
A. Kropiwnicki, Visitation Order sisters' building, erected between 1855 and 1857, Photo K. Brandel, IS PAN
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23. A. Kropiwnicki, Dworzec Terespolski zbudowany w 1866 r., pocztówka / A. Kropiwnicki, Terespol
Railway Station, erected 1866, a postcard

okna w wieżach nad Arkadami Kubickie-
go, podobne do okien w Wieży Grodz-
kiej (il. 19, 20, 21). Zastosowanie tych ele-
mentów nadaje projektowanej przez
Idźkowskiego elewacji Zamku od strony
Wisły eklektyczny charakter z przewagą
motywów neorenesansowych, przypo-
minający zrealizowaną elewację oficyny
od strony południowej.

W latach 1852-1853, wraz z całym Zam-
kiem, nową elewację uzyskało skrzyd-
ło południowe, widoczne za parterową
oficyną57. Aleksander Król negatywnie
ocenił projekt nowych elewacji, przypi-
sując go Ludwikowi Corio, natomiast Sta-
nisław Herbst powątpiewa w autorstwo
Gustawa Kori, który według cytowanego
przez niego Stanisława Podczaszyńskie-
go kierował zespołem architektów (Mau-
rycy Kalicki, Ignacy Kwiatkowski, Ignacy
Markiewicz)58. W przejrzanych przeze
mnie aktach z lat 1852-1855 występuje
nazwisko inż. ppłk. Kori, pisane cyrylicą.
W wypisie z protokołu posiedzenia Rady
Administracyjnej z dnia 29 lutego/12 mar-
ca 1852 r. podana jest kwota 3500 rb na
konieczne przysposobienie i obstalunki

134

do zamierzonych robót z Zamku, które zo-
stały powierzone ppłk. Kori. Koszt prac
opiewał na kwotę 61 722 rb i 7 1/2 kop.59.
Prace te określano jako reperację, a po-
nieważ wydana kwota była znaczna, Kori
musiał w 1855 r. przedstawić rachunki
generalnemu kontrolerowi Najwyższej
Izby Obrachunkowej.

NOWE DACHY Z 1859 R. ZRÓWNANIE

DACHU WIEŻY GRODZKIEJ Z DACHEM

POŁUDNIOWEGO SKRZYDŁA ZAMKU.

USUNIĘCIE WAZONÓW NA ATTYCE

Adam Idźkowski na przełomie 1853
i 1854 r. sporządził raport na temat
wzmocnienia sufitu nad Salą Tronową,
nad którym znajdowała się piekarnia
Korpusu Telegrafów60. Tym samym prob-
lemem zajmowała się komisja złożona
z Henryka Marconiego, Alfonsa Kropiw-
nickiego, A. Koczi i Ludwika Szmideckie-
go. Znaleźli oni także inne miejsca wy-
magające interwencji, np. osłabienie be-
lek więźby dachowej nad Salą Balową,
nazywaną Kolumnową lub Białą61.
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Małgorzata Pleskaczyńska odnotowa-
ła, że urządzeniem Zamku na przyjazd
namiestnika Gorczakowa zajął się ko-
mitet pod przewodnictwem majora Au-
reggie, działający w latach 1856-1860
(zrekonstruowano wówczas dachy nad
całym gmachem), a Marek Wrede - że
roboty związane z wymianą dachu da-
chówkowego na dach z żelaznej blachy
rozpoczęto w 1856 r. i ukończono do
końca 1859 r.62. Według zbadanych
przeze mnie dokumentów wywiązał
się wówczas spór pomiędzy intenden-
tem Zamku a zarządem inżynierii na
temat kosztów remontu dachów. Z dnia
3/15 kwietnia 1856 r. pochodzi niepod-
pisany kosztorys na 70 tysięcy rubli,
który uznano za wysoki. W 1857 r.
przebudową dachów Zamku miał kie-
rować Alfons Kropiwnicki. Jednak na-
miestnik zażądał, aby nadzór nad pra-
cami sprawował komitet i zostało do
niego wyznaczonych jeszcze dwóch
budowniczych: Wacław Ritschel i Leon
Borzęcki pod nadzorem prezydenta
miasta63. W jednym z dokumentów jest
informacja, że pokrywanie Zamku no-
wym dachem rozpoczęto 3/15 maja
1859 r.64. Być może część dachów była
już wtedy wymieniona - jak pisze Ma-
rek Wrede65.

Na widokach Zamku od strony po-
łudniowej, powstałych po 1853 r., kie-
dy cały Zamek uzyskał już nowe ele-
wacje, Wieża Grodzka zwieńczona
jest attyką i nie widać jej dachu66. Na
następnych, z lat 1858-1859 r., jest już
dach nad Wieżą Grodzką - prostopad-
ły do dachu nad południowym skrzyd-
łem Zamku (na niektórych widokach
ma tę samą wysokość, ale na fotogra-
fiach jest nieznacznie niższy)67. Na
obrazie sygnowanym przez Seydlitza
na 1858 r. dach ten jest już widoczny.
Analiza tych ilustracji wraz z doku-
mentami pozwala potwierdzić, że
w czasie remontu dachu, w latach
1858-1859, powstał nowy dach nad
Wieżą Grodzką. W tym czasie usunię-
to też wazony na attyce zwieńczającej
elewacje Zamku68.

REMONT ZAMKU NA BAL Z OKAZJi

50-LECiA SŁUŻBY NAMiESTNiKA PAS-

KiEWiCZA ORAZ PROJEKT PRZEBUDO-

WY SALi BALOWEJ W PAŁACU BRUHLA

W 1850 R. NOWE STiUKi W MiEJSCU

PORTRETÓW W SALi RYCERSKiEJ

Największym wydarzeniem państwo-
wym w Warszawie od czasów koronacji
cara były obchody 50-lecia służby woj-
skowej Iwana Paskiewicza na jesieni
1850 r., zakończone balem w Zamku
27 października, w którym brał udział
Mikołaj I z żoną69. Alfons Kropiwnicki
był odpowiedzialny za przygotowanie
wnętrz Zamku na tę okazję. 13/25 listo-
pada 1850 r. podpisał rachunki na różne
zakupy, m.in. od Józefa Frageta za 46 tu-
zinów sztućców i 20 tuzinów łyżeczek,
kandelabry od braci Lesserów (48 sztuk),
lampy od Adolfa Stentza, dywany od Geis-
mera, meble od Hauboldta oraz wyna-
grodzenie dla Żychlińskiego „za pilno-
wanie rzemieślników tak w dzień jako
i porze nocnej oraz za koszta dorożek".
W czasie tych robót „odmalowano
wszystkie salony i dorobiono w Sali Ry-
cerskiej 10 supraportów", a Aleksander
Zalewski „obmył plafon w Sali Kolumno-
wej i zrobił nowy plafon w Sali Rycer-
skiej" (il. 24). Zmieniono obicia ścian
w Sali Rycerskiej i dawnej sypialni kró-
lewskiej, obicia mebli oraz firanki. Ra-
chunek za remont i zakupy opiewał na
sumę 19 247 rb i 55 kop., pokrytą przez
Kancelarię Własną Namiestnika70.

W czasie tego remontu miejsca pozo-
stałe po wywiezionych do Rosji portre-
tach słynnych Polaków w Sali Rycerskiej
ozdobiono dekoracjami stiukowymi,
które wypełniły puste ramy, widoczne
na zdjęciach Sali Rycerskiej wykonanych
na początku 1915 r. Mają one kształt na-
pierstników zbroi, gładkich lub dodatko-
wo ozdobionych, np. kielichem nad
drzwiami do Sali Balowej w miejscu por-
tretu Tarnowskiego, z dodanymi u dołu
dwoma bębnami. Zmieniono prawą stro-
nę ramy wokół portretu Stanisława Hoz-
jusza i ramy portretów Andrzeja Olszew-
skiego i Marcina Kromera, usuwając
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24. Sala Rycerska, za: „Kłosy" 1877 r., ryt. M. Wiśniewski według A. Gryglewskiego , 
after: „Kłosy" 1877, a print by M. Wiśniewski after A. Gryglewski

The Kinghts' Hall,

emblematy religijne. Wykonano nową
ramę w miejscu gdzie był portret Mikoła-
ja Kopernika. W ten sposób pozostawio-
no w tej sali jedynie emblematy rycer-
skie (il. 25). Remont wykonano na rozkaz
oberpolicmajstra Warszawy. Według ra-
chunków podpisanych przez Kropiwnic-
kiego autorami nowych rzeźb byli Fri-
tzsche i sztukator Ignacy Ciszewski. (Daw-
ny wygląd przywrócono ramom w okresie
międzywojennym - do 1927 r.71). Galerie
dla orkiestry do Sali Balowej wykonał
stolarz Marcin Eichmuller.

Przed uroczystościami w Zamku,
22 października, marszałkowie szlachty
Królestwa Polskiego urządzili bal w pa-
łacu Bruhla. Para cesarka nie przybyła,
jedynie wielka księżna Olga i młodzi
książęta Mikołaj i Michał72. W pałacu od
1832 r. mieściły się biura generała-guber-
natora wojennego Warszawy. Budynek
podlegał magistratowi i zarządzał nim in-
tendent Zamku.

„Kurier Warszawski" wskazuje jedno-
znacznie nazwisko autora przebudowy
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wnętrz pałacu w 1850 r: „Do opisu świet-
ności apartamentów Bruhlowskiego pa-
łacu, w których dany był onegdajszy bal,
winniśmy dodać, iż prace około odno-
wienia tych wszystkich, a z takim gustem
urządzonych salonów, odbywały się pod
okiem i głównym kierownictwem Radcy
Budowlanego Alfonsa Kropiwnickiego,
któremu Warszawa już nie jedno piękne
dzieło zawdzięcza"73.

W innym miejscu „Kurier" opisuje tę
przebudowę: „Główna sala balowa przez
lat kilkanaście bez użytku pozostawiona,
przy teraźniejszym odnowieniu takowej,
prawdziwie czarodziejski przedstawia
widok. Ściany jej zdobne są w piękne
medaliony w guście płaskorzeźby. Na
górnych jej supraportach widać godła
muzyki. Bogata nisza oraz 6 kolumn i 12
pilastrów w stylu korynckim, podpiera-
ją bogaty w kasetony plafon, u którego
zawieszone żyrandole w liczbie 14-tu
rzęsiście rozlewały światło. Na wzniesie-
niu umieszczona była muzyka, a wszyst-
ko to odbijające się w zwierciadle,
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25. Panoplia znad posągu Sławy w miejscu portretu Marcina Kromera. Fot. Archiwum ZKW, neg. IS PAN
z ok. 1915 r. / Panoply above the statue of Fame replacing a portrait of Martin Kromer. Photo Archives
ZKW, neg. IS PAN, circa 1915

zawieszonym na lewej stronie ściany,
podwajało efekt. To samo prawie może-
my powiedzieć i o innych salach, a szcze-
gólniej o wspaniałym i kosztownym bu-
duarze, wybitym brokatelą i wysłanym
dywanem. Sala jadalna zdobna była jak
wszystkie, w gustowne obicia i firanki
z bogatych materii. To samo także rozu-
mie się o meblach krytych ciężkim aksa-
mitem w różnych kolorach"74.

REMONTY ZAMKU W LATACH 1853,

1857-1859

W 1853 r. Kropiwnicki wraz z Leonem
Szmideckim został odkomenderowany
do Zamku przez prezydenta miasta. Pra-
cował także w pałacu Bruhla w 1854,
1856 i 1858 r. Bezpośrednim wykonawcą
wielu robót prowadzonych w Zamku na
przełomie lat 50. i 60. XlX w. był Józef
Boretti (1826-1878) - przedstawiciel dy-
nastii włoskich budowniczych przyby-
łych z Lombardii75. Małgorzata Pleska-

czyńska wspomina o nim, że był zatrud-
niony jako konduktor budowniczy
Zamku Królewskiego od 1 stycznia 1856 r.
do grudnia 1858 r. W Opisaniu aparta-
mentów Zamku Królewskiego (ok. 1857-
-1858) wymieniona jest „kancelaria kon-
duktora budowniczego Boretti"76. We-
dług Stanisława Łozy Boretti pracował
w Zamku również w 1854 r. Stał on znacz-
nie niżej w hierarchii zawodowej od
Alfonsa Kropiwnickiego: „Od 1845 pra-
cował u architektów: Ludwika Szmidec-
kiego, Ludwika Bethier i Alfonsa Kro-
piwnickiego. Pomimo nieukończenia
Szkoły Sztuk Pięknych, dzięki nabytej
praktyce, został dopuszczony do egza-
minu na budowniczego kl. II"77.

Nadrzędną wobec Borettiego funkcję
budowniczego Zamku pełnił w tym cza-
sie Alfons Kropiwnicki, o którym auto-
rzy piszący o Zamku w XIX w. w ogóle
nie wspominają. Podpisywał on rachunki
za poszczególne roboty murarskie, szklar-
skie, dekarskie, brukarskie, stolarskie,
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ślusarskie w latach 1857-1859 r.78. Jeden
z rachunków informuje o ustawieniu bu-
duaru na bal. Intensywność prac we wnę-
trzach może też wskazywać na przygoto-
wania do kolejnej wizyty cesarskiej. Inny
z rachunków potwierdza wykonanie
kroksztyn żeliwnych na Solcu według mo-
deli wykonanych przez W. Żychlińskiego.
Prawdopodobnie chodzi tu o Ludwika Ży-
chlińskiego (1826-1878), autora licznych
kamienic w Warszawie, przypuszczalnie
zięcia Kropiwnickiego, którego można
uważać, podobnie jak Borettiego, za ucz-
nia czy też bliskiego współpracownika79.

REMONT TARASU NAD OFICYNĄ PAŁA-

CU POD BLACHĄ W 1855 R.

Między 28 sierpnia a 22 września 1855 r.
Kropiwnicki kierował „gruntownym
przerobieniem tarasu nad koszarami
pod Blachą położonymi". Nadzór nad
tymi pracami miał komitet złożony
z osób cywilnych i wojskowych. Koszt
przebudowy wynosił 3669 rb, 1/2 kop.
i podobnie jak w czasie późniejszej wy-
miany dachów Zamku część kosztów po-
kryło wojsko - jako drugi gospodarz Zam-
ku. W związku z tym jest liczniejsza ko-
respondencja w sprawie rachunków,
prowadzona jeszcze w 1856 r.80.

REMONT CERKWI W 1855 R.

Cerkiew prawosławna na Zamku pw.
Podniesienia Krzyża została urządzona
w 1818 r. w przebudowanej kaplicy sa-
skiej81. Pierwsze plany cerkwi powstały
w 1816 r., ale nie zostały zrealizowane,
podobnie jak projekty Andrzeja Gołoń-
skiego i Józefa Borettiego z 1832 r.82. Do
ustanowienia biskupstwa prawosławne-
go w 1834 r. pełniła funkcję głównej
świątyni prawosławnej w Warszawie.
Znajdował się w niej ikonostas, który po-
jawił się w Warszawie wraz z armią Su-
worowa i stąd nazywano go „suworow-
skim". Piotr Paszkiewicz pisze, że zasad-
niczą zmianę w wyglądzie kaplicy
prawosławnej przyniósł rok 1862, kiedy
została przebudowana i poświęcona na
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nowo pw. cesarza Konstantyna, i łączy to
z przebudową apartamentów zamko-
wych dla ówczesnego namiestnika Kró-
lestwa, brata cara Aleksandra II - wielkie-
go księcia Konstantego Mikołajewicza,
a za Stefanem Kieniewiczem podaje, że
pracami kierował Stanisław Kierbedź83.

Większy remont przeprowadzono też
wcześniej. 13 października 1855 r. Alfons
Kropiwnicki podpisał kosztorys na re-
staurację cerkwi zamkowej. Objął on od-
nowienie ścian i wyposażenia84. Wykaz 
kosztu na restaurowanie cerkwi w b. Zam-
ku Królewskim sporządzony z rozka-
zu ustnego Jaśnie Oświeconego Księcia 
Namiestnika Królestwa wymienia nastę-
pujące prace: pomalowanie ścian olejno
na niebiesko, sufit, fryzy, gzymsy, poma-
lowanie drzwi i okien, postawienie
dwóch pieców z kafli berlińskich, pozło-
cenie na nowo czternastu żyrandoli i jed-
nego wielkiego, ram do luster, posre-
brzenie dwóch lichtarzy, odnowienie
dwudziestu dwóch świeczników brązo-
wych, oczyszczenie i odświeżenie obra-
zów, pomalowanie kolumn i balustrady
na biało. Wzmocniono płótnem sam iko-
nostas i pozłocono zawieszone nad nim
promienie. Według reprodukowanego
przez Paszkiewicza planu cerkwi i zdjęcia
z 1922 r. wnętrze dzieliły dwie kolumny
jońskie wspierające balustradę, podobne
do kolumn dzielących Nową Salę Posel-
ską (il. 26). Nie są one jednak widoczne
na planie Karola Majerskiego, na którym
widać kolumny w Nowej Sali Poselskiej.

PRZEBUDOWA PRZED PRZYJAZDEM

WIELKIEGO KSIĘCIA KONSTANTEGO

W 1862 R.

W tekstach nt. przebudowy aparta-
mentów zainicjowanej przez wielkiego
księcia Konstantego wielu autorów in-
formuje, że kierowała nią komisja pod
przewodnictwem Stanisława Kierbe-
dzia85. Ewa Sęczys podaje, że w skład
komitetu weszli p.o. prezydenta mia-
sta Wojda, pułkownik sztabu główne-
go Czernicki i budowniczy Orłowski,
a udziału odmówił Henryk Marconi86.
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26. Kaplica Saska, 1922 r., IS PAN. Fot. Archiwum ZKW z neg. IS PAN / The Saxon Chapel, 1922, IS PAN.
Photo Archives ZKW, neg. IS PAN

Kierowanie komitetem odpowiedzial-
nym za wznoszenie jakiegoś gmachu czy
prowadzącym restaurację innego nie
było jednoznaczne z jego projektowa-
niem, np. budową Instytutu Szlacheckie-
go kierował komitet, któremu prezeso-
wał Paweł Muchanow, kurator Warszaw-
skiego Okręgu Naukowego. To, że
Kierbedź, wspominany przez wszystkich
autorów piszących o Zamku w XIX w.,
był kierownikiem komitetu przebudowy
wnętrz zamkowych dla namiestnika,
wielkiego księcia Konstantego nie ozna-
cza więc, że był ich projektantem. Po-
dobnie sprawa wyglądała w wypadku
poprzedniego komitetu pod przewodnic-
twem Aureggie, kierującego przebudo-
wą dla Gorczakowa. Aleksander Król
i Andrzej Rottermund podają, że prace
w latach 1862-1863 prowadzono pod
kierunkiem Józefa Orłowskiego, Ludwi-
ka Gosławskiego i Iwana Potołowa87.

Wszyscy autorzy piszący o przebudo-
wie wnętrz Zamku uważają, że w tym
czasie urządzono Pokój Muzyczny
w miejscu Sali Canaletta, ozdobiony czte-
rema obrazami plafonowymi Wojciecha
Gersona (pośrodku każdej ze ścian),
przedstawiającymi amorki bawiące się
emblematami muzycznymi (obecnie
w magazynie Muzeum Narodowego)88.
W Wielkim Buduarze (dawnej sypialni
Stanisława Augusta) pojawiły się nowe
plafony autorstwa Józefa Simmlera,
przedstawiające Amora i Psyche89.

2/14 października 1859 r. Urząd Municy-
palny Miasta Warszawy wskazał na ko-
nieczność dalszych prac restauratorskich
i zaproponował, żeby kierował nimi ten
sam budowniczy, tj. Alfons Kropiwnicki90.

W piśmie magistratu do Komisji Rządo-
wej Spraw Wewnętrznych z 14/29 czerw-
ca 1862 r. stwierdza się, że reperację
głównego apartamentu pod kierunkiem
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komitetu ukończono, podobnie jak i re-
mont lokalu dla radcy stanu Sofianosa,
ale koszty przekroczyły przewidywane:
„w usprawiedliwieniu takowego przekro-
czenia anszlagu magistrat ma zaszczyt
załącznie przedstawić oryginalny raport
budowniczego miasta Kropiwnickiego
z 24 marca 1862 r. okoliczność tę szczegó-
łowo objaśniający"91. Z pisma wynika, że
za remont apartamentu w 1862 r., wyko-
nany przed przyjazdem wielkiego księ-
cia w lipcu, odpowiadał bezpośrednio
Kropiwnicki92. Do urządzenia aparta-
mentu przywieziono z Petersburga osiem
skrzyń zawierających dziesięć obrazów
i pięć skrzyń z kandelabrami i wazami93.
Po raz pierwszy od detronizacji cara Mi-
kołaja w 1831 r. ktoś z najbliższej rodziny
cara planował nocować w Zamku. Zanim
sprowadził się do Zamku, mieszkał w Bel-
wederze i Łazienkach i miał do dyspozy-
cji Pałac Namiestnikowski.

Do tej pory nie udało mi się wyszukać
potwierdzenia archiwalnego, że autorem
nowego wystroju Sali Canaletta był Al-
fons Kropiwnicki. Warto zaznaczyć, że
miał on już za sobą doświadczenie jako
projektant Sali Balowej pałacu Bruhla,
gdzie w supraportach znalazły się moty-
wy muzyczne, i największego do dzisiaj
reprezentacyjnego wnętrza rządowego
w Warszawie - Sali Balowej (obecnie na-
zywanej Zieloną) w Pałacu Namiestni-
kowskim (obecnie Prezydencki). Po po-
żarze w 1852 r. uzyskała ona późnokla-
sycystyczny wystrój: opięta pilastrami

korynckimi, miała galerie z czterema
hermami na balustradzie, zlikwidowany-
mi w okresie międzywojennym94.

Warto na koniec wspomnieć, że w la-
tach 1862-1863 Alfons Kropiwnicki wraz
z Józefem Orłowskim brał udział w re-
moncie kolumny Zygmunta.

Zachowana w archiwach bogata kore-
spondencja urzędowa towarzysząca ko-
lejnym remontom Zamku, którą miejsca-
mi cytuję, jest odbiciem sytuacji opisanej
przez Antoniego Zaleskiego: „Zarząd Pa-
łaców Cesarskich w Warszawie, tak się
nazywa to biuro, rozciąga swoją opiekę
nad Zamkiem, Łazienkami i Belwede-
rem, do niego należy czuwanie nad cało-
ścią inwentarza, wszelkie reperacje
i zmiany, a jenerał-gubernator ma prawo
używalności tych gmachów na przyjęcia
i bale urzędowe. Wówczas to intendent
pałacowy oddaje do jego rozporządze-
nia paradne apartamenta wraz z serwi-
sami, srebrami, służbą; słowem, urządza
wszystko i tylko część kulinarna należy
do pana jenerał-gubernatora. Bywają
nieraz z tego powodu starcia i zatargi,
bo jak we wszystkim w Rosji, tak i tu ran-
ga decyduje i rozstrzyga tysiące zawiłych
a bardzo ważnych kombinacji, o które
toczą się urzędowe korespondencje
z Petersburgiem i powstają kwestie sta-
nu. Taki serwis na przykład może być
tylko użyty na przyjęcie wielkich ksią-
żąt, inny znów dla samego cesarza, trze-
ci wreszcie dla feldmarszałków i jenerał-
-adiutantów itd."95.

PRZYPISY

1 Oprócz omówienia prac dotyczących bezpo-
średnio Zamku i jego najbliższego otoczenia pi-
szę także o remoncie pałacu Bruhla, podlegają-
cego intendentowi Zamku, i projekcie zabawy
ludowej z okazji koronacji cara.

2 E. Sęczys , Administracja pałaców „cesar-
skich" w Warszawie w latach 1796-1918 i pozo-
stałe po niej akta, „Archeion" LXVI: 1978; M. Ple-
s k a c z y ń s k a , Źródła do historii Zamku Królew-
skiego w Warszawie w XIX w. i na początku XX w. 
w archiwach petersburskich, „Kronika Zamko-
wa" 1990/91, nr 2 (22), s. 23-33; M. P l e s k a c z y ń -
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s k a - C h y l i ń s k a , Zamek Królewski w Warsza-
wie i jego otoczenie w 2. połowie XIX i na począt-
ku XX wieku w świetle archiwalnych źródeł 
fotograficznych, „Kronika Zamkowa" 2005,
nr 1-2/49-50, s. 93-151.

3 M. B r o d z k a - B e s t r y , praca magisterska
pod kierunkiem prof. T. Jaroszewskiego: Archi-
tekt warszawski Alfons Ferdynand Kropiwnicki 
1803-1881, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu
Warszawskiego, 1983; M. B r o d z k a - B e s t r y ,
Zielonki, „Spotkania z Zabytkami" 1994, nr 4,
s. 40-41; M. B r o d z k a - B e s t r y , Stacja kolejowa 
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w Mrozach, „Rocznik Kałuszyński" 2006, z. 6,
s. 171-185; M. B r o d z k a - B e s t r y , Dworce Kolei 
Warszawsko-Terespolskiej, „Spotkania z Zabyt-
kami" 2008, nr 12, s. 26-27.

4 M. K w i a t k o w s k i , Architektura mieszka-
niowa Warszawy, Warszawa 1989.

5 K w i a t k o w s k i , op.cit.; J. Zieliński, Atlas 
dawnej architektury ulic i placów Warszawy, 
t. I i nn., Warszawa 1995.

6 T. S. J a r o s z e w s k i , Wielki bourgeois - me-
cenas, kolekcjoner, odbiorca, w: Mecenas, kolek-
cjoner, odbiorca. Materiały Sesji SHS, Warszawa
1984; Kronenbergowie, w: Encyklopedia War-
szawy, Warszawa 1994, s. 388; R. K o ł o d z i e j -
czyk, Portret warszawskiego milionera, War-
szawa 1968; Kronenbergowie, pamiątki rodzin-
ne, kat. wyst., Muzeum Historyczne m.st.
Warszawy, Warszawa 1998; F. F i l i p e k , Kolej 
warszawsko-terespolska, Warszawa 1972. Autor
podał błędnie, że Alfons Kropiwnicki był projek-
tantem wszystkich stacji kolejowych z wyjątkiem
jednej - na Pradze. Być może dlatego, że została
ona później przebudowana.

7 E. Sę czys, Zamek Królewski w Warszawie 
w XIX w. i na początku XX w. w świetle nowych 
źródeł, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej"
XX: 1972, nr 2, s. 645-667.

8 S. Łoza, Architekci i budowniczowie w Pol-
sce, Warszawa 1954, s. 160; J. Samuj ł ło , Kropiw-
nicki Alfons, w: Polski Słownik Biograficzny, 

{ § } t. XV, Wrocław 1970, s. 337-338; S. Świrko, War-
szawa w „Kordianie", w: Juliusz Słowacki w sto-
pięćdziesięciolecie urodzin: Materiały i szkice, 
Warszawa 1959, s. 117-149; A. Kowalczykowa,
Królewskie wizyty. Mikołaj I w Warszawie, 
„Rocznik Warszawski" XIX: 1987, s. 101-128,
umieszcza opis tych dekoracji bez podania auto-
ra. Projekt dekoracji, reprodukowany, ale bez
podania autora w: P. P a s z k i e w i c z , Pod berłem 
Romanowów. Sztuka rosyjska w Warszawie 
1815-1915, Warszawa 1991, il. 88.

9 W Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego
zachował się druk pt. Obrząd koronacyi Nayiaś-
niejszego Mikołaja Io Cesarza Wszech Rossyi 
Króla Polskiego w Stolicy Królestwa w Warsza-
wie,, spisany przez Wielkiego Mistrza Obrzędów
Stanisława Potockiego; J. D u t k i e w i c z , Uwagi 
historyka na marginesie „Kordiana", Zeszyty Na-
ukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Nauki Humani-
styczno-Społeczne, Łódź 1960, seria I, z. 16, s. 5-19;
J. Gutkowski, Ceremoniał koronacji Mikołaja I 
na króla polskiego w Warszawie, „Kronika Zam-
kowa" 1987, nr 6 (14), s. 3-9, jedynie wspomina
o zabawie ludowej, nie podając autora dekoracji;
J. Grze lak , Zachowane elementy symboliczne 
z ostatniej koronacji na Zamku Królewskim 
w Warszawie, „Kronika Zamkowa" 2004, nr 1,
2/47-48, s. 73-80; J. Gutkowski , Sale sejmowe 
w Zamku Królewskim w Warszawie w czasie po-
wstania listopadowego, „Kronika Zamkowa"
2006, nr 1-2/51-52, s. 149-154; W. Z a j e w s k i ,
Koronacja i detronizacja Mikołaja I w Zamku 

Królewskim, „Przegląd Humanistyczny" 1971,
nr 5, s. 15-28, jako źródło do przebiegu koronacji
podaje pamiętnik Natalii Kickiej.

10 „Kurier Warszawski" 1829, nr 142, s. 624.
11 Łoza, op.cit.; Samuj ł ło , op.cit. 
12 Kowalczykowa, op.cit., s. 107.
13 Świrko, op.cit. 
14 O tej koronacji cara, a także innych uroczy-

stych przyjęciach carów w Warszawie zob. Pasz-
k iewicz , op.cit., s. 150-151.

15 T. S. J a r o s z e w s k i , Chrystian Piotr Aigner, 
Warszawa 1970, s. 254.

16 P a s z k i e w i c z , op.cit., s. 151-152; Kowal-
czykowa, op.cit. 

17 J. K o ł a k o w s k i , Opis wierszem świetnej 
uroczystości i wspaniałego obchodu w Ła-
zienkach Królewskich w czasie bytności Naj-
jaśniejszego Mikołaja I. Cesarza Wszech Ros-
syi Króla Polskiego z powodu urodzin wnu-
ka jego... 

18 T. M. Rudkowski , Cmentarz Powązkow-
ski w Warszawie. Panteon polski, Wrocław 2006,
s. 318, niesłusznie przypisał budowę arkad
A. Kropiwnickiemu.

19 Sęczys , Zamek Królewski w Warszawie 
w XIX w. ...; D. Kosacka, Plany dotyczące Zam-
ku Królewskiego w zbiorach kartograficznych 
AGAD, „Rocznik Warszawski" XII: 1972, s. 383-
-402. Już w 1831 r. sam J. Kubicki zwrócił uwagę
na konieczność remontu z powodu wymycia
ziemi przez deszcze; A. R o t t e r m u n d , Zespół 
Zamku Królewskiego - historia, w: Katalog zabyt-
ków sztuki w Polsce. Miasto Warszawa, cz. 1:
Stare Miasto, Warszawa 1993, s. 175; M. Szaf -
r a ń s k a , J . B o g d a n o w s k i , Arkady przy 
Zamku Królewskim w Warszawie. Dzieło Jakuba 
Kubickiego, „Rocznik Warszawski" XXIV: 1994,
s. 169-195.

20 Według Łozy, op.cit., s. 185, Karol Majerski
(1800-1870) ukończył w 1825 r. wydział budow-
nictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Do 1838 r.
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R. B i e r n a c k a , Majerski Aleksander, w: Polski 
Słownik Biograficzny, t. XIX, s. 169-170. O oby-
dwu Majerskich piszą A. S o k o ł o w s k a , A. Za-
lewska , Warszawa w rysunkach Aleksandra 
Majerskiego, Warszawa 1958, s. 148, i reproduku-
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21 O projektach tych architektów wspominają
K o s a c k a , op.cit., s. 399, i S z a f r a ń s k a , B o g -
danowski , op.cit., s. 186.

22 AGAD, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrz-
nych (dalej: KRSW), 6451, aneks. Informacje
o W. Ritschlu w przypisie 63.
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ki, Kraków 1926, s. 23, il. 97.

51 Według K w i a t k o w s k i e g o , op.cit., a za
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54 Krogulec , op.cit.; St. Herbst , Nota, „Rocz-
nik Warszawski" V: 1964, s. 121-122.
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Łoza, op.cit., s. 177-178, 222-223: Adolf Loewe
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(1864-1882), kaplicę przy Przyrynek 4 (1868),
kościół w Promnie, pow. Grójec (1870-1872),
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oranżerii w Łazienkach (1860), zaprojektowanej
przez Orłowskiego).
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św. Aleksandra.

59 AGAD, Kancelaria Własna Namiestnika, Wy-
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portyk przed Pałacem Kazimierzowskim, koś-
ciół ewangelicki w Suwałkach, gimnazjum II mę-
skie przy Nowolipiu w Warszawie, gimnazjum
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79 Łoza, op.cit., s. 349; Akta Intendenta Zamku
Królewskiego, nr 145, 13 października 1859.
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82 AGAD, Kancelaria Własna Namiestnika, Wy-
dział Pałacowy, nr 28.
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W latach 1863-1864 pracował przy restauracji
Zamku Królewskiego w Warszawie pod kierun-
kiem Józefa Orłowskiego i I. J. Potołowa (1815-
-1887), który ukończył studia w petersburskiej
Akademii Sztuk Pięknych.

88 K i e n i e w i c z , op.cit., s. 30.
89 A. Z a l e s k i , Towarzystwo Warszawskie. 

Listy do przyjaciółki przez Baronową XYZ, 
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92 K i e n i e w i c z , op.cit., s. 30.
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go, nr 23.
94 Z. Bania , T. J a r o s z e w s k i , Pałac Rady Mi-

nistrów, Warszawa 1980; C h r o ś c i c k i , Rot ter -
mund, op.cit., s. 79.

95 Zaleski , op.cit. 

Maria Brodzka-Bestry

WARSAW ARCHITECT ALFONS KROPIWNICKI (1803-1881)
AND HIS WORK AT THE ROYAL CASTLE IN WARSAW
AND ITS SURROUNDINGS

S U M M A R Y

We still do not know much about more
important redevelopments and renova-
tions of the Castle in the 19th century.
There is no list of architects holding the
post of the Castle Architect. Because
the designs and drawings were kept
separately to the rest of the documenta-
tion, they often got lost and therefore it
is difficult to establish who was the au-
thor of particular redevelopments. As
a result of the Governor's rescript of
11 October 1832 the Royal Castle in
Warsaw was under the municipal man-
agement and not directly administered
by the Castle's Intendant, who was also
taking care of the Brühl Palace and -
from 1868 - Governor's Palace. On
1 January 1863 the Castle was excluded
from municipal management and hand-
ed over to the Imperial Palaces Manage-
ment. In 1885 the post of the Castle's
Intendant was winded up.

Second major difficulty in researching
Warsaw 19th century architecture is the
lack of general-purpose monographs of
particular architects and the fact that
only few of their works survived to our
times. That makes a comparative analysis
almost impossible.

144

Alfons Kropiwnicki is a good example
of an architect who is present in the
awareness of the Warsaw architecture
historians only thanks to being men-
tioned in the press and archive material,
because from his vast output only build-
ings outside Warsaw remain - railways
stations in Mrozy, Międzyrzec Podlaski,
Kotuń and also Zielonka Palace. Alfons
Kropiwnicki studied at the Warsaw Uni-
versity on the Faculty of Sciences and
Fine Art between 1821 and 1824. In 1826
he was nominated by the Administrative
Council the Architect of the entire Polish
Kingdom. He built several dozen tene-
ment houses in Warsaw.

As the Warsaw municipal architect he
was commissioned by the municipality,
for example in 1841 together with Jakub
Gay he built Gościnny Dwór in Za Żelazną
Bramą square. The design was published
in 1844 in a prestigious architectural peri-
odical "Allgemeine Bauzeitung mit Abbil-
dungen". In this building, for the first
time in Warsaw, the iron was used exten-
sively as a building material and at the
same time as a decorative element.

This architect's input into particular re-
developments of the Royal Castle and its
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surrounding was so far ignored. All schol-
ars point to a few phases in the 19th cen-
tury history of the Castle: new decoration
of the King's Study, the Yellow Room and
the Green Room, construction of the Ku-
bicki Arcades and creation of the Castle
Square, removal of art works and trans-
porting them to Russia and devastation
of the the Marble Room after the Novem-
ber Uprising. In the Senators' Chamber
a new porch for onlookers was erected
and used during the first parliamentary
sessions of Congress Poland and after the
Uprising the room was split into two sto-
reys. In lowered Deputies' Chamber col-
umns were placed in the third of its
length. The Saxon Chapel was converted
into an Orthodox church. Stripped of
paintings Canaletto Room got a new dec-
oration. Then there was Adam Idźkowski's
project of the redevelopment of the Cas-
tle, construction of Pancer's bridge, engi-
neer Kori's new façades. This text men-
tions the involvement of Alfons Kropiw-
nicki in those changes as opposed to other
architects working here at that time.

Alfons Kropiwnicki was the Castle's Ar-
chitect between 1857 and 1862. The text
discusses following works of his: the

project of the decoration for the folk fes-
tival on the occasion of the coronation of
Nicholas I as the Polish king in 1829 in the
square in front of the Ujazdowski Castle,
the project of renovation of Kubicki Ar-
cades (1837-1840), the design of the gate
for the Kitchen Courtyard and a new
building to replace the annexes of the
Dean's Palace as well as the redevelop-
ment of the palace itself in 1838-1839, the
Castle's specification for the Fire Society
z 1838, situation sketch of the premises
adjacent to the Castle from the South
(1841), new roofs (1859), renovation of
the Castle for the ball to celebrate Gover-
nor Paskiewicz's 50 years of service, dur-
ing which new stuccos replaced portraits
in the Knights' Hall, the project of rede-
velopment of the Ball Room in the Brühl
Palace in 1850, restoration of the terrace
above the annexe of the Tin-Roofed Pal-
ace in 1855, renovation of the Orthodox
church in 1855, renovations of the Castle
in 1853 and between 1857 and 1859, re-
development of the appartment before
the arrival of the Great Prince Konstanty
in 1862. Also considered is his author-
ship of annexes between The Justice
Court Gate and the Justice Court Tower.
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