


W listopadzie 2011 r. ukończono konser-
wację płaskorzeźby Plon autorstwa Jerzego 
Jarnuszkiewicza z 1947 r. Zrealizowanie 
tego przedsięwzięcia stało się możliwe 
m.in. dzięki dotacji finansowej przekaza-
nej przez Fundację Teresy Sahakian. 

Płaskorzeźba usytuowana jest na ścia-
nie domu przy ul. Zwycięzców 11 (od 
strony ul. Katowickiej), na warszawskiej 
Saskiej Kępie. Wykonano ją z białej zapra-
wy cementowej z kruszywem i umiesz-
czono na tle z brązowoczerwonych płytek 
klinkierowych, stanowiących wykonaną 
przed wojną okładzinę narożnika kamie-
nicy. Płaskorzeźba jest doskonale widocz-
na w perspektywie ul. Zwycięzców (od 
strony Wału Miedzeszyńskiego) dzięki 
rozległej przestrzeni sąsiadującego placu 
i stanowi dekoracyjną oprawę „wjazdu” 
na Saską Kępę od strony Wisły.

Jak pisze Hanna Faryna-Paszkiewicz, 
autorka monografii dzielnicy Saska Kępa 
1918–1939 (Warszawa 1989, s. 89–92), 
Plon stanowi jeden z nielicznych zacho-
wanych elementów architektoniczno- 
-rzeźbiarskich, które wprowadzono w prze-
strzeń ul. Katowickiej w ramach jej powo-
jennej „rekonstrukcji” i architektonicznego 
ujednolicenia, przeprowadzonego przez 
Biuro Odbudowy Stolicy przy współpracy 
zespołu architektów i rzeźbiarzy. W podjęte 
wówczas działania bardzo zaangażował się 
m.in. wybitny architekt i mieszkaniec ul. Ka-
towickiej, Bohdan Lachert, współautor (z Jó-
zefem Szanajcą) usytuowanego w sąsiedz-
twie domu własnego (ul. Katowicka 9/11a)  
– znakomitego przykładu przedwojennej
awangardy.

Poza Plonem, który był najokazalszym 
elementem wspomnianego projektu, do 
dzisiaj zachowały się jedynie wykonana 
w zaprawie kratownica zdobiąca okno 
przy ul. Katowickiej 8 oraz tabliczki z pia-
skowca z wyrytymi gmerkami i nazwą 
ulicy.

Stylistycznie Plon nosi wyraźne wpły-
wy art déco. Można odnaleźć w nim bez-
pośrednią inspirację dziełami Alfreda 
Auguste’a Janniota (1889–1969), autora 
dekoracji rzeźbiarskich, m.in. Palais de la 
Porte Dorée (1931) i Palais de Tokyo (1937) 
w Paryżu (P. Giergoń, Płaskorzeźba „Plon” 
Jerzego Jarnuszkiewicza w rejestrze za-
bytków, www.sztuka.net, 28.01.2011). 

Dzięki staraniom wspólnoty mieszka-
niowej zarządzającej kamienicą, zamiesz-
kałą w większości przez lokatorów osiad-
łych tam przed wojną lub ich potomków, 
czyli ludzi sentymentalnie związanych 
z Saską Kępą, płaskorzeźba wpisana zo-
stała do rejestru zabytków. Następnie 
uzyskano od Stołecznego Konserwatora 
Zabytków obietnicę pokrycia części kosz-
tów konserwacji (56%). Dotacja ta nie wy-
starczała jednak na zrealizowanie pełnego 
programu konserwatorskiego. W związ-
ku z tym wspólnota, która nie była w sta-
nie sfinansować prac z własnych środków, 
zwróciła się do Zarządu Fundacji Teresy 
Sahakian o wsparcie przedsięwzięcia. 
Wyrażono zgodę na pokrycie 40% kosz-
tów. Dzięki tej decyzji udało się wykonać 
całkowitą konserwację i rekonstrukcję 
brakujących elementów kompozycji 
rzeźbiarskiej, które przeprowadził do-
świadczony konserwator rzeźby Bartosz 
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Markowski. Kwotę uzupełniającą budżet 
prac konserwatorskich zebrano w czasie 
kwesty zorganizowanej w ramach Święta 

Saskiej Kępy, popularyzującego dzielni-
cę, jej historię i zabytki oraz integrującego 
mieszkańców.
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1. Jerzy Jarnuszkiewicz, płaskorzeźba Plon, 1947 r. Stan przed konserwacją. Fot. Małgorzata Połujan

2. Jerzy Jarnuszkiewicz, płaskorzeźba Plon, 1947 r. Stan po konserwacji. Fot. Małgorzata Połujan


