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Krochmalna – rys historyczno-varsavianistyczny 

 
 
 
„Czy  w  ogóle  warto  dziś  zaglądać  w  głąb  Krochmalnej?  Przed  wojną  jedna  z 
najdłuższych  i  najciekawszych  ulic  Śródmieścia,  została  ciachnięta  z  obu  końców 
bezlitośnie. Pozostał nędzny ochłap”i 
 
Początki Krochmalnej ‐ pachnąca polna droga 
 
Początki dzisiejszej Krochmalnej, to  polna drogą wybiegająca z Warszawy na zachód. W 
XVII  w  przekształcono  ją  w  ulicę  przecinającą  jurydyki  na  Grzybowie  i Wielopolu. W 
XVIII wieku wzdłuż niej stanęły drewniane domy, a samą ulicę nazwano ‐ Lawendową, 
zapewne od licznych ogrodów.ii 
 
Fabryka krochmalu, browary i tancbuda 
 
Zapach lawendy, okoliczne ogrody i szpaler drzew przetrwał co najwyżej do połowy XIX 
wieku,  bowiem  już  od  końca  XVIII  wieku  ulica  zaczęła  nabierać  charakteru 
przemysłowego. Stąd też oficjalna, urzędowa nazwa nadana jej w 1770 r., wzięła się od 
działającej tu w XVIII stuleciu wytwórni krochmalu. W tym czasie mieściły się tu cztery 
browary  i  stało  około  40  domów,  samą  zaś  jezdnię  wybrukowano  na  długości 
kilometra.iii 
 
Przemysł – końcowy odcinek Krochmalnej 
 
Duże zakłady przemysłowe zaczęły tu powstawać w dobie Królestwa Kongresowego w 
latach  1821‐30  m.in.  wielki  browar,  fabryka  krochmalu  i  farbki  do  bielizny 
Wesołowskiego,  istniejąca  jeszcze  w  1847  r. W  1822  r.  na  rogu  ul.  Krochmalnej  i 
Waliców wzniesiona została Sala Wrocławska, ogromna tancbuda. Prowadził ją Wilhelm 
Fiedler  i  była  miejscem  zabawy  dla  najuboższej  klasy  rzemieślników. iv  Tancbuda 
Fiedlera, nazywana później Srebrną Salą, działała jeszcze w drugiej połowie XIX wieku. 
 
Przy Krochmalnej 3 do XVIII w mieściła się fabryka Krochmalu Adama Wesołowskiego, 
przekształcona w XVIII w na fabrykę musztardy francuskiej i czekolady.v 
Pod  koniec  XVIII  w.  Krochmalna  pozostawała  w  czołówce  pod  względem  liczby 
browarów.vi 
Przy  Krochmalnej  71  mieściła  się  parowa  fabryka  czekolady,  karmelków,  cukrów 
angielskich i biszkoptów Rudolfa Zilma, która zatrudniała 80 pracowników. W 1873 r., 
po  przedwczesnej  śmierci  Zilma,  fabryka  przeszła  na  własność  jego  żony.  
"Zasłużone uznanie,  jakiem cieszą się wyroby  tej  firmy, znalazło wkrótce zazdrosnych, 
którzy nie  tylko starają się  jej zaszkodzić,  lecz wprowadzając w błąd ogół, dając swym 
lichym  wyrobom  naśladowane  opakowanie,  nadto  wynalazły  podobne  nazwiska 
przekręcone…”    ‐  czytamy  w  opublikowanym  w  1896  r.  rysie  rozwoju  przemysłu  i 
handlu warszawskiegovii. Większości zakładów odczuła dotkliwie kryzys 1930 roku. 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Zaplecze targowisk i hal handlowych, ruch i hałas – początkowy fragment Krochmalnej 
 
W  1841  r.  na  wprost  wylotu  ulicy  Krochmalnej  wybudowano  wielką  żeliwną  halę 
targową (tzw. Wielopole/Gościnny Dwór), pełną najrozmaitszych sklepówviii. Ponad to, 
maleńkie  sklepiki  ze  śledziami,  jajkami,  tytoniem,  pietruszką,  jatki  rzeźnicze  lokowały 
się  również  w  kamienicach  i  domach.  Już  w  1869  r.  tuż  obok  siebie  w  trzech 
kamienicach mieściły się sklepy z zieleniną Abrahama Najnama,  Icka Najnama, Gabriel 
Szurszlisera, Józefy Wesołowskiej. Dominowały zapachy jarzyn, ryb i mięsa. ix 
W  II  połowie  XIX  w.  przy  Krochmalnej  działały  4  herbaciarnie,  2  mleczarnie,  2  małe 
restauracje,  piwiarnia  i  „wiele  podrzędnych  żydowskich  szynków,  miejsc  spotkań 
licznego w tej okolicy marginesu społecznego oraz biedoty” x 
 
Mieszkańcy 
 
W okolicznych domach mieszkali handlarze, subiekci, ludzie niewiadomego utrzymania, 
wreszcie  złodzieje  operujący  w  rejonie  Hal  Mirowskich.  Krochmalna  była  ulicą 
żydowskiego proletariatu miejscem, gdzie zwykła bieda spotykała się z niewyobrażalną 
dziś nędzą. O liczbie Żydów świadczyło między innymi osiem domów modlitwy przy ul. 
Krochmalnej.xi 
 
"Przy Krochmalnej 6 leży na dworze 3 dzieci żydowskich, są to: dwuletnia dziewczynka, 
trzyletni  chłopiec kaleki  i drugi pięcioletni. Ojciec  ich hondełes mieszkał w suterenach, 
nazywa się Abraham Icek R. Przed dwoma miesiącami uciekła mu młoda żona, a przed 
dwoma dniami  znikł  także ojciec. Wczoraj była  tam policja,  która oświadczyła,  że  jeśli 
dzieci  nie  znajdą  opiekuna,  odda  jedno  dziecko  do  domu  podrzutków"  ‐  donosił  z 
przerażeniem "Kurier Warszawski" w 1909 r.xii 
 
Mieszkający przy Krochmalnej 10 Singer, opisuje w powieści "Dwór" kamienicę nr 19.  
"Dom  zamieszkiwała  biedota.  Pomyje  chlustano  wprost  z  okien  na  podwórze.  Na 
dziedzińcu  nie  było  żadnych  ścieków,  tworzyły  się  więc  głębokie  kałuże.  Wokół 
obudowanego  deskami  śmietnika  zalegały wysokie  hałdy  odpadków  i  śmierdziało  tak 
mocno,  że  odór  dolatywał  aż  na  trzecie  piętro.  Podwórze  służyło  jako miejsce  pracy  i 
handlu. Farbiarz farbował tam materiały, można też było zobaczyć tapicera pracowicie 
wypychającego  krzesła  i  kanapy.  Była  tam  nawet  zagroda  z  krowami,  do  której  szły 
przez dziedziniec kobiety z pustymi dzbankami i garnkami".xiii 
 
Singer opisuje też ulicę w czasie I wojny i w latach międzywojennych: 
„Do wyszynku pod 17 wkroczyła policja i wylała z kadzi do rynsztoka wszystką wódkę ‐ 
w  czasie  wojny  wszyscy  powinni  być  trzeźwi.  Sklepikarze  nie  chcieli  już  niczego 
sprzedawać  za  papierowe  pieniądza.  Na  targu  Janasza  rzeźnicy  stali  z  nożami  w 
dłoniach, próżno wyglądając,  czy nie pojawi się kobieta niosąca pod pachą kaczkę, gęś 
lub kurczaka. Śledzi już nie było wcale. Brakowało nafty do lamp". 
 
"Krochmalna  stała  się  terenem  różnych  akcji  komunistów  z  sąsiedztwa.  Często 
odbywały  się  tu  demonstracje.  Na  placu między  numerami  9  i  13 w  znajdujących  się 
opodal  melinach,  gdzie  królowali  dotąd  alfonsi,  prostytutki  i  złodzieje,  odbywały  się 
zebrania  założycielskie  jakobińskich  klubów.  Snuto  tam  wizje  rychłego  nadejścia 
dyktatury Józefa Stalina" xiv 
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Małe getto 
 
W  czasie  okupacji  Krochmalna  była  częścią  małego  getta.  Szybko  stałą  się  jedną  z 
najbardziej  przeludnionych  ulic  dzielnicy  zamkniętej.  Panowały  tu  najbardziej 
przerażające  warunki  w  całym  getcie,  to  tu  ludzie  najszybciej  umierali.  Pod  koniec 
wojny Niemcy wysiedlili  stąd  Żydów,  a  część  domów przydzielili  ludności  polskiej. W 
1944 r. Krochmalna uległa niemal zupełnemu spaleniu.xv 
 
Po wojnie 
 
Ulica  została  podzielona,  początkowa  część  zamieniła  się  w  zieleniec  koło  Hal 
Mirowskich.  Dalsza,  między  dzisiejszą  al.  Jana  Pawła  II  a  Żelazną,  wciśnięta  została 
między  bloki  Żelaznej  Bramy.  Kolejny  odcinek  przepadł  pochłonięty  przez  Browary 
Warszawskie, w formie szczątkowej istnieje między Wronią a Towarową. Następny zaś 
pojawia się dopiero koło ul. Karolkowej.xvi 
 

 
Widoczna prowizoryczna barykada przegradzająca ul. Krochmalną. 
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Waliców, róg Krochmalnej, lata 50 

Zdjęcia: Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy – Kolejka Marecka ‐ 
http://www.kolejkamarecka.pun.pl/viewtopic.php?id=1003 

 
Po wojnie z fragmentu miasta gęsto zabudowanego kamienicami, nie zostało prawie nic.   
 
 
Co będzie za Żelazną Bramą? Osiedle wielkości małego miasta  196572 
 
Iga Cembrzyńska śpiewała: 
 
Wieżowce tutaj staną wkrótce, 
na Starym Placu, na Wołówce, 
w Warszawie, za Żelazną Bramą. 
 
Co było za Żelazną Bramą? 
Oj, ludzie, ludzie, cuda były! 
Ale się dawno pogubiły, 
odeszły przez Żelazną Bramę. 
 
I te pyzy, gorące pyzy, 
i świńskie ucho z chrzanem, 
i ten Antoś od szczotek ryżych, 
i "panie szanowny, jak rany, gdzie się szmondaku pchasz?!", 
i trzy karty z obstawą w tłumie, 
"chłopaki, idzie glina!", 
"panie radco, pan kupisz u mnie" 
i świeży pachnący, pod klina, dobry z uszkami barszcz! 
 
Przy budach rwetes i szum, 
a Bramą wali wciąż tłum! 
 
Łysa wojra, przygłucha krzynę ‐  
"kupujcie!" ‐ woła damy, 
a staruszek cudownym płynem 
wciąż "plamy wywabiam, plamy!" 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Pamięć wywabia stary warszawski czas... 
 
Co będzie za Żelazną Bramą? 
Zamieszkam tutaj razem z tobą 
na siódmym piętrze ‐ tam, gdzie obłok, 
w Warszawie za Żelazną Bramą. 
 
W  1961  roku  rozpisano  konkurs  na  zabudowę  zachodniej  części  Osi  Saskiej, 
barokowego  założenia  przestrzennego,  ciągnącego  się  od  placu  Piłsudskiego  przez 
Ogród  Saski,  plac  Żelaznej  Bramy,  Hale  Mirowskie  i  ulicę  Chłodną  do  Żelaznej. 
Nadesłano  aż  75  propozycji.  Teren  bowiem  kusił  wizjonerów,  rozbudzał  nadzieje  na 
nowoczesną  dzielnicę  w  centrum  miasta,  bez  ciasnych,  wilgotnych  i  ciemnych 
dziewiętnastowiecznych  kamienic.xvii Zwyciężył  projekt  zespołu  architektów:  Jerzego 
Czyża,  Jana  Furmana,  Andrzeja  Skopińskieg  przy  współpracy  Marka  Bieniewskiego  i 
Stanisława Furmana.  Projekt doceniono za: 
„monumentalną  skalę  właściwie  dobraną  do  wielkomiejskiego  charakteru 
dzielnicy” i  „jednorodnie potraktowanie kompozycyjne całości terenu”xviii 
 
 
 
Skala: 

 
 

• Liczba mieszkań wiązała się silnie z bardzo dużym powojennym wyżem,   które 
wchodziło  w  dorosłe  życie  w  końcu  lat  70  i  ich  potocznie  zwanym  „głodem 
mieszkań”.xix 

• W blokach, zwanych  też mrówkowcami, były mieszkania  typu m2 ‐ 27m2, m3‐
39, m4‐48, i luksusowe m5‐57.  

• Zastosowano  nowatorskie  rozwiązania:  Okna  na  wysokości  całej  kondygnacji, 
podłogi wykładano parkietem.xx 

Idea Osiedla 
 

• Wysoka zabudowa 
• Rozstawienie  budynków  daleko  od  siebie  –    uwzględnieniem  dostępu  do 

naturalnego oświetlenia tj. zmieniającego się kąta padania promieni słonecznych 
w ciągu roku 

• Technika wykonania (eksperymentalny System Stolica) 
• wyeksponowanie pozostałych zabytków  

19 pietnasto 
piętrowych 
budynków 

7,5 tys 
mieszkań 

25 tys 
mieszkańców  62 hektary 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• rozdzielenie ruchu pieszego od kołowego  
• tereny rekreacyjne w sąsiedztwie 
• przestrzeń  spotkań  mieszkańców  (i  „jak  wymarzyli  sobie  architekci  – 

rodzinnych przyjęć”xxi w holu każdego z bloku) 
• infrastruktura (w ramach osiedla funkcjonować miały 3 szkoły, 4 przedszkola, 1 

żłobek,  3  ośrodki  zdrowia,  ogródek  jordanowski,  garaże  podziemne,  lokale 
usługowo‐handlowe xxii  –  ze  względu  na    brak  finansów  z  części  rzeczy 
zrezygnowano) 

Technologia  budowlana „Stolica”  wiąże się z tym, że bloki Osiedla Za Żelazną Bramą 
są  monolitami  betonowymi.    Przy  pomocy  szalunków  wylewano  betonem 
konstrukcję  nośną,  a  po  związaniu  ponawiano  czynność  piętro wyżej.  Inne  ściany 
(np.  elewacyjne) budowano z pustaków.xxiii Umożliwiło  to  szybszą budowę osiedla. 
W razie ataku jądrowego osiedle ma duże szanse na przetrwanie.xxiv 
Nazwa samego osiedla wzięła się od dawnej żelaznej bramy, która stanowiła wejście 
do Ogrodu Saskiego.xxv 
Początkowo osiedle było bardzo modne i lubiane, mieszkali tu liczni artyści, aktorzy, 
intelektualiści.  Szybko  jednak wyszły na  jaw  „niedomagania” bloków: wilgoć,  plagi 
insektów,  ciemne  kuchnie,  kłopoty  z  ogrzewaniem,  wodą,  awarie  wind,  brak 
założonej  infrastruktury  (np.  domów  towarowych).xxvi Mikroskopijne  mieszkania 
oraz funkcjonowanie samego osiedla, były tematem: 
Żartów: „Mieszkania są tak niskie, że można w nich jeść tylko naleśniki”.xxvii  
Filmów:  W  „Polowaniu  na  muchy”  Andrzeja  Wajdy  obserwujemy  zamkniętego  w 
„klitce” inteligenta z żoną teściową i teściem w jednym z bloków Osiedla Za Żelazną 
Bramą 
Projektów  artystycznych:    np.  „Za  Żelazną  Bramą”  –  film  dokumentalny  Heidrun 
Holzfeind  o  codziennym  życiu  na  osiedlu,  który  jest  równocześnie  mówi  o 
przemianach zachodzących w życiu społecznym  i przystosowaniu modernistycznej 
architektury do współczesnych potrzeb mieszkańców.  

 
Osiedle  Za  Żelazną  Bramą  a  zasady  najsłynniejszego  architekta  modernizmu  Le 
Corbusiera: 
 

• Wielkoskalowe osiedl mieszkaniowe na miejscu niższej i gęstszej zabudowy 
• Dostęp do światła dla wszystkich 
• Duże odstępy między budynkami 
• Zieleń i tereny rekreacji w bliskim sąsiedztwie 
• Przeszkolone partery budynków przeznaczone na działania handlowo‐usługowe 

i sąsiedzkie 

Grzegorz Piątek, kurator i krytyk architektury : 
 „Ten teren był prawie oczyszczony przez wojnę ‐ idealne miejsce, żeby zrealizować to, o 
czym Le Corbusier marzył w Paryżu  już w  latach 20.,  kiedy  stworzył  tzw. plan Voisin. 
Proponował,  żeby  wykroić  z  miasta  teren,  z  którego  zniknie  wszystko  z  wyjątkiem 
najcenniejszych  zabytków  ‐  one miały  zostać  pieczołowicie  zakonserwowane.  Tam  to 
nie było możliwe, ale u nas była wojna oraz dekret Bieruta  i dało  się prawie od nowa 
zaprojektować kawał miasta. 
(…) 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Tak, bo to był akurat jeden z tych fragmentów Warszawy, po których nie ma co płakać. 
W  "Ludziach  bezdomnych"  jest  piękny  opis  tego,  jak  doktor  Judym  przemierza  ulicę 
Krochmalną. Czytamy o całej tej ciasnocie, biedzie i wyziewach, które wydobywały się z 
każdego  kąta.  Również  architektonicznie  tam  wielkich  skarbów  nie  było.  A  to,  co 
rzeczywiście  miało  jakąś  wartość,  zostało  zachowane.  Można  porównać  ten  fragment 
miasta  do wielkiego modernistycznego  apartamentu,  do  którego wstawiono  starannie 
dobrane  bibeloty,  bo  mamy  te  bloki  i  pomiędzy  nimi  rozrzucone  Hale  Mirowskie, 
synagogę, kościół św. Karola Boromeusza”xxviii 
 
 
Mieszkańcy ‐ Mikrokosmos: 
 
„w  Warszawie  prawie  każdy  zna  kogoś,  kto  tam  mieszka  lub  mieszkał...”  Bardzo 
interesujący jest mikrokosmos tego miejsca, miks osób mieszkających tam od otwarcia 
osiedla,  nowych  mieszkańców,  studentów,  licznej  społeczności  żydowskiej,  czy 
imigrantów (duża społeczność Wietnamczyków). 
Heidrun  Holzfeind  –  artystka,  mieszkająca  przy  Krochmalnej  3,  autorka  filmu 
dokumentalnego „Za Żelazną Bramą”xxix 
 
„Czy można  sobie wyobrazić  lepsze miejsce  do mieszkania w  centrum miasta?  Zieleń, 
cisza,  śpiewają  ptaki,  a  do  tego  wszędzie  blisko,  zwłaszcza  do  synagogi.” 
Ortodoksyjny Żyd mieszkający z rodziną Za Żelazną Bramąxxx: 
 
 „Za  Żelazną  Bramą  niemal  na  każdym  piętrze  jest  nawet  kilka  wietnamskich 
mieszkań(…) 
Szacuje się, że w Warszawie mieszka już 10 tys. Wietnamczyków,  a jakieś 20 procent Za 
Żelazną  Bramą.  Dokładnie  ilu?  Trudno  stwierdzić,  bo  większość  przebywa  tu 
nielegalnie” 
Ks. Edward Osiecki – Duszpasterz Wietnamczyków w Polsce.xxxi 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