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Warszawa, październik 2019



• Zabudowa: piekarnia z oficyną mieszkalną 
(1906), stanowiące jeden zespół, położone 
są u zbiegu ulic Szwedzkiej, Letniej i 
Stolarskiej, na terenie Nowej Pragi. 

• Piekarnia i oficyna są dostępne z 
wewnętrznego podwórka, na które można 
dostać się przez bramę od strony ulicy 
Stolarskiej.

• Zespół zachowany jest do naszych czasów 
bez znacznych przekształceń, pełnił funkcję 
piekarni od 1906 do 2010 roku.

• Po sąsiedzku, na Stolarskiej 6, na wspólnej z 
piekarnią działce, stała kamienica o 3 
kondygnacjach od Stolarskiej i 2 
kondygnacjach od Szwedzkiej. Kamienica 
została rozebrana po 1976 roku, by ustąpić 
miejsca pod nowy węzeł drogowy (Żaba).



PIEKARNIA I OFICYNA MIESZKALNA

Adres: Stolarska 2/ 4

KW WA3M/ 277674/ 5

działka ewidencyjna nr 14 obręb 4 – 13- 01 
(uwaga: wspólna działka łączy dwa dawne 
adresy Policyjne Stolarska 2/ 4 oraz Stolarska 6)

właściciel: miasto Warszawa.

Administrator: Zakład Gospodarowania 
Nieruchomościami, ADK 4, 
ul. Bródnowska 24, 
inspektor Teresa Zielińska: 22 2054088, 
teresa.zielinska@zgn-praga-pn.pl

dawna hipoteka:
Stolarska 2/ 4, dawna hip. 1059 Praga 
(piekarnia) 
Stolarska 6, dawna hip. 1060 Praga (działka 
jeszcze w 1976 roku z kamienicą mieszkalną, 
dziś niezabudowana).

Powierzchnia: 855m2
Kubatura: 2 088m3



Otoczenie i własności: 
Działka, na której położona jest piekarnia leży w najdalszej i najpóźniej wykształconej części historycznego obszaru ‚Nowa 
Praga’, dziś również pod tą nazwą funkcjonującego w MSI (Miejski System Informacji).
Działka z zabudową jest własnością Miasta Stołecznego. 
W jej sąsiedztwie znajdują się inne miejskie działki (kolor żółty), kilka działek prywatnych, własnością Skarbu Państwa jest pas
drogowy ulicy Szwedzkiej, tereny kolejowe linii E 65 Warszawa – Gdynia oraz tereny wojskowe przy ul. 11 Listopada 25.



OTOCZENIE:

Widok z ulicy Letniej w stronę ul. 11 Listopada.  Skwer.
Substandardowa przedwojenna, przedmiejska zabudowa w czasach 
PRL została zastąpiona przez nowe osiedla. 

Widok z ulicy Letniej w stronę ul. 11 Listopada.
Szczególnie dużo nowych inwestycji mieszkaniowych zrealizowano tu 
po 2000 roku.  



Widok z ulicy Letniej w stronę ul. 11 Listopada. 
Ciekawe jest to, że z racji na peryferyjny charakter na całych 
fragmentach zachowały się kamienne bruki i zabytkowe latarnie.

Widok z ulicy Stolarskiej w stronę ul. 11 Listopada.
Ciągle sporo jest potencjalnych terenów inwestycyjnych, które są 
pozostałością po niedokończonych w czasach PRL zamierzeniach. 



Widok z ulicy Szwedzkiej w stronę Letniej.
Ściana szczytowa oficynki i wolna działka po kamienicy Stolarska 6.

Widok z ulicy Szwedzkiej w stronę Stolarskiej.
Pas zieleni to działki po dawnej zabudowie parzystej strony 
ul. Stolarskiej, rozebranej w latach 60- i 70-tych by zwolnić 
miejsce na projektowany pas drogowy.



OCHRONA KONSERWATORSKA

Wartości zabytkowe: 
GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW (GEZ): 
PNN 07206 Stolarska 2/ 4 - piekarnia z oficyną,

OTOCZENIE:
PNN 07701 Stolarska 9 – kamienica z 1928 roku
PNN 34601 bruk kamienny ul. Stolarskiej
PNN 34598 bruk kamienny ul. Letniej

REJESTR ZABYTKÓW:

OTOCZENIE:
Koszary, ul. 11 Listopada 25
d. Zakłady Pollena Uroda, ul. Szwedzka 30



HISTORIA OBIEKTU:

• 1906 – budowa piekarni z oficyną, na niewielkiej działce o 3 frontach, u zbiegu ul. Szwedzkiej, Letniej i Stolarkiej.

• 1936 – właścicielami piekarni byli Stefan Wiechowicz i Stanisław Morawski.

• W latach 60-tych i 70-tych rozebrana została sąsiadująca z piekarnią zabudowa parzystej pierzei ul. Stolarskiej, ustępując 
miejsce pod budowę rozjazdów ‚małej obwodnicy’. Prace do dziś nie zostały zrealizowane. Planowane było też rozebranie 
piekarni.

• 1982 – zachowana w archiwum wydziału dzielnicy korespondencja pokazuje, że dla mieszkańców oficyny bardzo uciążliwe było 
codzienne funkcjonowanie zakładu ‚przerzucanie blach nad ranem’ czy ‚dymy z kominów piekarni’.

• 2007 – przygotowanie karty ewidencyjnej dla BSKZ.

• 2010 – zatrzymanie produkcji piekarni. 

• 2012 – Zmiana funkcji piekarni. Piekarnia została wynajęta i przekształcona w Centrum Kulturalno Konferencyjne ‚Wypieki 
Kultury’.Oficyna mieszkalna ciągle z wynajmowanymi mieszkaniami. 

• 2019 – piekarnia wynajęta przez nowego najemcę. 



2019

Widok od strony ul. Szwedzkiej i Letniej.

1976

Widok od strony ul. Szwedzkiej i Letniej (ze zbiorów MWKZ).

Oficyna: liczne facjatki w dachu wskazują na funkcję mieszkalną poddasza.
Kominy piekarni jeszcze nie ujęte ankrami.
W elewacji od Szwedzkiej okna posiadają drewniane okiennice.
W elewacji od Letniej nie ma jeszcze dodatkowego wejścia.

Za oficynką stoi kamienica Stolarska 6, rozebrana po 1976 roku by zwolnić miejsce na pas drogowy węzła Żaba (?) 



2019

Widok od strony ul. Stolarskiej i Letniej. Wjazd na podwórko wewnętrzne.

1976

Widok od strony ul. Stolarskiej i Letniej. Wjazd na podwórko wewnętrzne.

Zupełnie inna i głębiej osadzona brama na podwórko.
W elewacji od strony ul. Stolarskiej na pierwszej osi było okno a nie drzwi.



2019

Widok od strony ul. Stolarskiej.

1976

Widok od strony ul. Stolarskiej (ze zbiorów MWKZ).

Za oficynką stoi jeszcze kamienica Stolarska 6, rozebrana po 1976 roku by zwolnić miejsce na 
pas drogowy węzła Żaba (?). 
Dziś działka nr 14 to teren piekarni z oficynką i nie zachowanej kamienicy Stolarska 6.



2019

Widok od strony ul. Szwedzkiej i Letniej.

1976

Wewnętrzne podwórko (ze zbiorów MWKZ).

Niewielkie zmiany. Po 1976 roku rozebrane zostały substandardowe dobudówki. 
Powiększony został daszek.



2019

Balkon oficynki od strony ul. Stolarskiej.

1976

Balkon oficynki od strony ul. Stolarskiej (ze zbiorów MWKZ).



2019

Elewacja od strony ul. Szwedzkiej.

1976

Elewacja od strony ul. Szwedzkiej (ze zbiorów MWKZ).



PLAN WARSZAWY
1874

Na mapie z 1874 roku wyraźnie widać, że Nowa Praga 
rozparcelowana przez Ksawerego Konopackiego była 
osiedlem przedmiejskim. Praga historyczna, położona między 
Wisłą a ‚Wałami Lubomirskiego’ oddzielona jest 
niezabudowanym terenem od Nowej Pragi, wydzielonej z 
dóbr Targówek.

Kolejny bardzo ważny czynnik, który miał wpływ na układ 
urbanistyczny to linie kolejowe, które do dziś dzielą dzielnicę na 
źle skomunikowane między sobą części. 

Linia Petersburska (1854 – 64), dziś 
znacznie skrócona i znana jako 
‚wołomińska’, dzisiejszym Dworcem 
Wileńskim stała się barierą na lata.

Linia Nadwiślańska (ok. 1870), z 
Kowla do Mławy i dalej do Prus, dziś 
można nią dojechać do Gdańska. Z 
ważnymi dworcami – pasażerskim 
Kowelskim (dziś Gdańskim) i 
towarowym dworcem ‚Praga’ na 
Nowym Brudnie.  

Miejsce, gdzie leży piekarnia oznaczone 
zostało niebieską kropką. 



PLANY LINDLEYÓW
1885 - 1915

Na początku XX wieku przedmieście nowo 
praskie w tym rejonie nie było jeszcze zbyt 
rozwinięte. 
Na planie Lindleyów, opracowanym w skali 1:200 
widać, że silniej zainwestowane były okolice 
dzisiejszej ul. 11 Listopada. Zabudowa miała 
charakter przedmiejski, jeśli nie 
substandardowy. 

Miejsce, gdzie leży piekarnia oznaczone zostało 
niebieską kropką. 



SZKIC WSTĘPNY PLANU REGULACYJNEGO. 
ZARYS LINII KOMUNIKACYJNYCH.
(TZW PLAN TOŁWIŃSKIEGO)
1916

Kiedy w 1916 roku planowano przebudowę i 
regulację miasta i inkorporowanych wtedy do miasta 
przedmieść, linia dzisiejszej ul. 11 Listopada była 
granicą dawnego terenu woskowego. W planach 
było zamienienie użytkowanych ciągle przez wojsko 
terenów dawnej Esplanady Praskiej w 
reprezentacyjne osiedla mieszkaniowe. 
Nieco ‚okrojone’ przez wojsko przedmieście Nowa 
Praga, z układem ulic wykształconym w wyniku 
parcelacji Ksawerego Konopackiego w latach 60-
tych XIX wieku pozostało w niezmienionym kształcie. 
Nową Pragę od Targówka i Kamionka oddzielały linie 
kolejowe, również zbudowane w latach 60-tych i 70-
tych XIX wieku, co już wtedy było odczuwane jako 
problem. 
Ulica Szwedzka, przy której stoi piekarnia już w 
planach z 1916 roku ma zdecydowanie 
ponadlokalny charakter. Miała zostać przebita na 
Szmulki, za linię kolei wołomińskiej (wtedy kolei 
petersburskiej, planowano jej likwidację, a w jej 
miejscu urządzenie reprezentacyjnego bulwaru z 
gmachami rządowymi) oraz za linię kolei otwockiej 
(wtedy moskiewskiej), chcąc połączyć 
komunikacyjnie w ten sposób tereny dzisiejszych 
Pragi Północ i Pragi Południe (co do dziś się jeszcze 
nie udało). 
Od tej pory w kolejnych planach (1931, 1945, 1949, 
1956) ul. Szwedzka była planowana jako droga o tej 
samej ponadlokalnej funkcji.



PLAN MIASTA Z 
OZNACZONYMI 
WŁASNOŚCIAMI 
HIPOTECZNYMI, 
1936

W 1936 roku ulica 
Stolarska 
zabudowana była 
domami jedno- i 
wielorodzinnymi, 
małymi zakładami. 
Zabudowane były jej 
obydwie pierzeje. 
Do dziś  bardzo 
dobrze zachował się 
kamienny bruk 
nawierzchni ulic 
Letniej i Stolarskiej, 
zabytkowa piekarnia 
na Strzeleckiej 2/ 4 
oraz wysiedlona dziś 
kamienica z 1928 
roku pod adresem 
Strzelecka 9. 



ZDJĘCIE LOTNICZE 
WARSZAWY, 1945

Zabudowa piekarni i jej 
okolica nie ucierpiały zbytnio 
w trakcie działań wojennych.
Ulica Szwedzka miała 
wkrótce zyskać znaczenie 
ponadlokalne.



ZDJĘCIE LOTNICZE 
WARSZAWY, 
1976
Kiedy koło 1961 roku 
powstała kolejna przeprawa 
mostowa – Most Gdański,
przyspieszyły prace drogowe 
na jej przedłużeniu. 
Powstała ulica Starzyńskiego 
z całym węzłem 
komunikacyjnym u zbiegu z 
ul. Jagiellońską. 
W związku z planowaną 
budową nowoczesnych 
osiedli mieszkaniowych na 
Bródnie, w planach była 
przebudowa rozjazdów w 
rejonie wiaduktu kolejowego 
(dziś Rondo Żaba), czego 
warunkiem było wyburzenie 
zabudowy parzystej pierzei 
ulicy Stolarskiej. 
Piekarnia, położona 
dokładnie na nowo 
projektowanym pasie 
drogowym rozjazdów. 
Dlatego przez lata 
planowano jej rozbiórkę.



ZDJĘCIE LOTNICZE 
WARSZAWY
1982
W 1982 roku już cała 
parzysta pierzeja ulicy prócz 
skrajnego budynku piekarni 
była już rozebrana.

Przebudowa Szwedzkiej 
ciągle schodziła na dalszy 
plan, a piekarnia cały czas 
działała. 



ZDJĘCIE LOTNICZE 
WARSZAWY
1990

Taki stan 
zachował się do 
lat 90-tych.


