Mariensztat – rys historycznovarsavianistyczny

1. Początki Mariensztatu – Historia pewnej drogi
Historia Mariensztatu, to historia drogi, która już od średniowiecza łączyła Krakowskie
Przedmieście z Wisłą. Biegła ona wąwozem strumienia, za klasztorem berndardynek
(stąd w XVI wieku zwana była „Za Mniszkami”, a następnie „Ku Wiśle)i. Tereny położone
po obu stronach wąwozu zabudowano w II połowie XVIII w, sam wąwóz wybrukowano i
zmieniono nazwę na ul. Bednarską, która pełniła rolę traktu handlowego dla towarów
przewożonych drogą wodną do Warszawy(było to możliwe dzięki przesunięciu się
koryta Wisły).

Po wybudowaniu mostu łyżwowego (1775 r.) nastąpiło dalsze

zabudowywanie przestrzeni budynkami, zwłaszcza na terenach położonych w pobliżu
ogrodów klasztoru Bernardynek, wzdłuż drogi Bernardyńskiej, zmienionej następnie na
ul. Mariensztat.ii Od połowy XVIII w. była ona główną ulicą jurydyki (czyli enklawy
niepodlegającej władzom miejskim) założonej przez Eustachego Potockiego (generała
artylerii Wielkiego Księstwa Litewskiego) i jego żonę Marię (stąd nazwa miasto Marii –
Mariensztatem, stadt – niemieckie miasto). Pod koniec XVIII w jurydyka przekazana
została przez jej kolejnego właściciela króla Stanisława Augusta Starej Warszawie, w
zamian za grunty Solca. iii
Losy Mariensztatu zmieniły dwie duże budowle:
W 1846 ukończone budowę Nowego Zjazdu, zwanego wiaduktem Pancera, który miał
prowadzic do nowego mostu stałego (Mostu Kierbiedzia ukończonego w 1864).
Budowa zjazdu wiązała się z licznymi wyburzeniami, szczególnie w okolicy placu
Zamkowego, zburzono m.in. Kościół św. Klary i klasztor Bernardynek, otwierając tym
samym widok w głąb Mariensztatu. Oś Mariensztatu znajdowała się blisko wylotu
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Nowego Zjazdu, co poważnie ożywiło ruch kołowy na ulicy. Dla jego usprawnienia w
1860 poszerzono wylot ulicy na Krakowskie Przedmieście.iv

1913 r. Widok na Rynek i Wiadukt Pancera
Źródło: Tygodnik Ilustrowany, za: www.warszawa1939.pl

Plac
Po 1843 r. magistrat wykupił kilka posesji, tworząc niewielki placyk targowy (zajmował
on płd‐zach cwiartkę obecnego rynku). Plac zabudowany był drewnianymi straganami,
na których sprzedawano głównie żywnośc. v
W 1913 roku przeniesiono najstarsze targowisko z

Rynku Nowego Miasta na

Mariensztat, który stał się głównym rynkiem targowym Powiśla (był nim do 1944
roku)vi
W okresie międzywojennym nadal funkcjonowało targowisko, obok drewnianych
straganów, pojawił się również blaszany pawilon. vii
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W tle plac i targowisko na Mariensztacie

Fot. źródło: "Warszawa międzywojenna"
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Główne Funkcje/Aktywności
Mariensztat był ośrodkiem handlu produktami spożywczymi, piaskiem i drewnem,
znajdowały się tam również dwie łaźnie parowe, drukarnia. Łaźnię przy ul. Nowy Zjazd
w latach 30 przebudowano na gmach biurowo‐mieszkalny, w którym następnie mieściła
się administracja holenderskiej spółki „Helima” i „Wemado”, które w Polsce
produkowały m.in. mydło „Biały jeleń” i proszek do prania „Lux”viii. W latach 60 XIX w.
na Mariensztacie działały dwie garbarnie białoskórnicze, natomiast pod koniec XIX
wieku powstałą flisacka restauracja „Pod Retmanem”, kilka skromnych szynków i
herbaciarni obsługujących handlarzy na targowisku oraz wiele małych sklepików.ix
Na początku XX w. przy placu mariensztackim wybudowano kilka wysokich kamienic.
Pod arkadami Nowego Zjazdu umieszczono zaś składy dekoracji teatralnych.
W przededniu II wojny światowej Mariensztat jak i cała dzielnica były bardzo
zaniedbane i spauperyzowane, zamieszkałe przez ludność ubogą. Choć w 1939 roku
Mariensztat unikną poważniejszych zniszczeń do w 1944 uległ niemal całkowitej
zagładzie.x

2. Po wojnie – Osiedle Przodowników Pracy
Powstanie Warszawskie przyniosło ogromne straty w zabudowie Mariensztatu (chociaż
wiele kamiennic do odbudowania zostało rozebranych już po wojnie). W 1948‐1949
wybudowano obecny Mariensztat według projektu inż. arch. Zygmunta Stępińskiego i
Józefa Sigalina, który był pierwszym nowo powstałym osiedlem w powojennej
Warszawie. Osiedle oddano do użytku wraz z nową arterią komunikacyjną (trasą
Wschód‐Zachód) 22 lipca 1949xi
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Fragment obchodów otwarcia trasy WZ – 22 lipca 1949 r.
Źródło: „Warszawa 1945‐1970”, za www.wczorajidzis.blogspot.com

Główne zmiany:
•

Z całej zabytkowej zabudowy odbudowano (po wcześniejszej rozbiórce pięc
kamienic (nr 9, 11, 11A, 13, 15), dokonując nieuzasadnionych zmian w ich
wyglądzie.

•

Skasowano odcinek ulicy Mariensztat pomiędzy Wybrzeżem Kościuszkowskim a
ul. Dobrą

•

Przekształcono Rynek, wyrównując ukośną, nieregularną pierzeję wschodnią (w
związku z tym rozbiórka olbrzymiej, dotychczas dobrze zachowanej kamienicy
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przy ul. Garbarskiej 1) i ponowna jej odbudowa, likwidująca wszystkie
zachowane relikty.
•

Powyżej Rynku wybudowano tylko kilka domów osiedlowych, oczyszczając
skarpę z wszelkiej pozostałości zabudowy (która rozwijała się w tym miejscu od
XVI w.)

•

Likwidacja dawnego biegu ul. Źródłowej (kolidowała z wylotem tunelu trasy W‐
Z)xii

Założenie urbanistyczne – Próba miasta idealnego

Budując Osiedle Mariensztat, pomyślano również o najmłodszych, tu przedszkole przy
ul. Sowiej. Źródło: „Warszawa 1945‐1970”, za www.wczorajidzis.blogspot.com

Mariensztat to założenie urbanistyczne wzorowane na polskiej architekturze XVIII w. w
typie prowincjonalnego baroku lub renasansu. Ma on odwzorowywać typowe małe
polskie miasteczko. W pewnym sensie jest to próba stworzenia miasta idealnego: z
rynkiem, zielenią, niezbędnymi usługami oraz przedszkolem. Centralne miejsce
Mariensztatu to rynek otoczony z trzema stronami kamieniczkami. Jedna strona otwarta
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jest na prestiżowe dzieło socjalizmu: trasę W‐Z. Jest to typowe podejście ubanistyki
socjalistycznej gdzie eksponuje się wielkie ciągi ulicznexiii. Głowną ulicą Mariensztatu
jest Bednarska. Łącznie w ramach osiedla powstało 53 kamieniczek. Uwagę zwracają
dużej klasy elementy zdobnicze w tym mozaika z zegarem, sgraffiti (malowidła na
kamieniczkach), oraz socrealistyczna rzeźba przekupki. Ciekawym budynkiem
architektonicznym jest

tzw. „Waweliowiec” przy Bednarskiej. Budynek swoim

wyglądem nawiązuje do dziedzińca zamku na Wawelu.

Całość osiedla została zrealizowana po hasłem socjalistycznego współzawodnictwa, np.
Na dom na ul. Mariensztat 19 wybudowany został w 19 dni!
Budowane mieszkania były bardzo małe, lecz w powojennej zniszczonej Warszawie były
marzeniem każdego Warszawiaka. Szybkość budowy oraz problemy z gruntem
sprawiają, że dzisiaj kamienice się sypią.xiv
Mariensztat stał się salonem stolicy. Na początku swojego istnienia Mariensztat był
niezwykle lansowany przez władze socjalistyczną.xv Było to miejsce niezwykle modne,
odbywały się tu zabawy ludowe i potańcówki. Mariensztat stał się plenerem filmów
propagandowych i fabularnych (Przygoda na Mariensztacie Leonarda Buczkowskiego z
1953 roku) oraz piosenek.
Konstanty Ildefons Gałczyński w 1949 roku pisał:
To jakaś mania, daję słowo
(czyżbym istotnie z byka spadł?),
bo każdą nocą księżycową
muszę odwiedzić Mariensztat.
(…)
Kochane, złote warszawiany,
jakimż to polonezem idą!
Jak to się tłoczą u fontanny!
Ach, cóż za radość! Cóż za widok.
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A Irena Santor śpiewała do słów Wacława Stępnia:
Małe mieszkanko na Mariensztacie,
To moje szczęście, to moje sny
Małe mieszkanko na Mariensztacie,
A w tym mieszkanku przypuśćmy my.
A kiedy nocą księżyc przyjaciel
Będzie od Pragi przez Wisłę szedł,
Będziemy z okna na Mariensztacie
Patrzeć na trasę W‐Z
Ilustrowany przewodnik Stolicy w 1953 roku donosił:
„W porze letniej odbywają się na tym pięknie zaplanowanym placu częste koncerty,
kiermasze, zabawy ludowe gromadzące tysięczne tłumy mieszkańców”xvi
Trudno ustalić kiedy dokładnie opustoszał Rynek Mariensztacki, w Stolicy z 1968
roku przeczytamy:
„Teraz się już nie wzruszamy bo nie ma czym. Zestarzał się nam Mariensztat. Poszedł w
zapomnienie. Koniec. Kropka. (…). Pusty mariensztacki rynek na którym nic się nie
dzieje od lat. Na wprowadzonym wreszcie targowisku, bardziej jeszcze rzuca się wielka
tablica z wypisanym regulaminem targowiska, niż cztery skromne stragany z kwiatkami.
(…) W uroczej kiedyś kawiarence „Czytelnika”, za zaciągniętymi na stałe kratami w
oknach, urzęduje Laboratorium Przemysłu Gastronomicznego. Senne sklepy, które z
trudem wyrabiają miesięczne plany (…). Parkingi, na których jest zawsze nadmiar
miejsc. Przy fontannie, kamienni chłopcy z obtłuczonymi nosami, zegar, który zapomniał
wydzwaniać kuranty”xvii

Układ urbanistyczny Mariensztatu 12 sierpnia 2009 r. został wpisany do rejestru
zabytków (decyzja Mazowieckiego Konserwator Zabytków), ze względu na swoją
wyjątkowśc w skali miasta i jego „małomiasteczkowy charakter” .
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3. Położenie – Malownicze i trudne

Malownicze położenie u
stóp Zamku Królewskiego,
od południowej strony
przylega do Starego Miasta

Wyraźne granice: Trasa WZ,
Wisłostrada, pas zieleni, Skarpa

Mariensztat położony jest u stóp Zamku Królewskiego nad górującym kościołem Św
Anny. Od Zamku Królewskiego oddzielony jest jednak nasypem prowadzącym na most
Śląsko‐Dąbrowski. Od wschodu oddzielony jest od Wisły jedną z głównych arterii
Warszawy – Wisłostradą, od południa osiedle wyraźnie oddziela od reszty Powiśla pas
zieleni, a na zachodzie wyraźną granicę stanowi skarpa ze wspinającą się na nią
prostopadle ulicą Bednarską, której dolna połowa stoku należy do Mariensztatu.
Geograficznie granice Mariensztatu wyznaczają:
•
•
•
•

od północy ulica Nowy Zjazd,
od wschodu wybrzeże Wisły,
od południa ulica Karowa,
od zachodu warszawska skarpa wiślana.
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Widok na Mariensztat ze skarpy
Źródło: „Wędrówki po Warszawie” za:
http://wczorajidzis.blogspot.com/2010/04/mariensztat‐60‐lat‐temu.html)
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