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WSTĘP

Wola, zarówno ta będąca częścią Warszawy, jak i ta czekająca (aż do I wojny) na przyłączenie do miasta, od połowy XIX wieku stała się
dla obcokrajowców napływających tu z całej niemal Europy „ziemią obiecaną”. Najbardziej znanymi i zasłużonymi dla tej dzielnicy na przestrzeni
kilkudziesięciu dekad poprzedzających wybuch
II wojny światowej byli:
Austriacy z pochodzenia – m.in. Stanisław Lilpop (1817-1866), który wespół z Anglikami, braćmi Evans, założył fabrykę maszyn i narzędzi rolniczych na Nowym Mieście. Po włączeniu
się do spółki Wilhelma Ellisa Raua (1825-1899),
przeniesionej na ulicę Smolną, a po przyłączeniu się do spółki finansisty Leona Loewensteina
(1836‑1900), została ostatecznie przeniesiona na
ulicę Bema 65. W dwudziestoleciu międzywojennym były to najpotężniejsze zakłady metalurgiczne w stolicy i kraju, produkujące m.in. wagony kolejowe typu pullman.
Austriak z pochodzenia
– Stanisław Lilpop.
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.
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Reklama prasowa z końca XIX wieku.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

który miał tutaj konkurenta w osobie swego ziomka – Juliana Frageta (1841-1906), prowadzącego
wytwórnię platerów przy ulicy Elektoralnej 16.
Holendrzy – min. Fryderyk W. Walterscheid, naczelny dyrektor zakładów Philipsa przy
ul. Karolkowej 32/44, powstałych w dwudziestoleciu międzywojennym i rozbudowujących się
aż po wybuch II wojny światowej.

Francuzi z pochodzenia reprezentowani
byli na Woli, głównie dzięki Norblinom – m.in.
Ludwik Wincenty (1836-1914), przemysłowiec,
dyrektor fabryki Towarzystwa Akcyjnego Fabryk Metalowych Norblin, Bracia Buch i T. Werner (ul. Żelazna 51/53),
Reklama prasowa
z lat 30. XX wieku.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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Fabryka Bormann i Szwede na przełomie
XIX i XX wieku. Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

Niemcy z pochodzenia – to m.in.: Bormannowie, których przedstawiciel – Maurycy Robert
Bormann (1845-1913), wspólnie z kolegą, Aleksandrem Szwede (1850-1920), również niemieckiego
pochodzenia, wykupili fabrykę wyrobów miedzianych od Jana Troetzera i rozpoczęli produkcję maszyn i aparatów stosowanych w przemyśle gorzelniczym i cukrowniczym, przeniesioną
w końcu na ulicę Srebrną 16. Inny tandem dwóch
Niemców – Błażej Haberbusch (1806‑1878)
i Konstanty Edward Schiele (1817‑1886), założyli najpotężniejszy browar w Europie przy ulicy
Grzybowskiej 58; z kolei dwaj bracia Hennebergowie – otworzyli fabrykę platerów przy ulicy
Wolskiej 17. Również przybysze z Niemiec – Klawowie – stali się założycielami fabryki chemiczno-farmaceutycznej przy ul. Karolkowej 22/44,

Nagłówek ulotki reklamowej
– początek okresu międzywojennego.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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powstałych na kanwie skromnej początkowo apteki, przy pl. Św. Aleksandra 10
(ob. pl. Trzech Krzyży).

Butelkownia w browarze Machlejda
– przełom XIX i XX wieku.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

Szkoci z pochodzenia – Machlejdowie, pochodzący z klanu rodu Mac
Leodów z wyspy Sky: Karol (1837-1906),
przemysłowiec, który w 1869 roku przejął w Warszawie browar przy ul. Chłodnej
45 oraz Juliusz Marcin (1866-1936), pastor kościoła ewangelicko-augsburskiego
i pedagog, założyciel w 1906 roku renomowanego gimnazjum i liceum zborowego im. Mikołaja Reja (reaktywowanego
po wojnie, istniejącego do chwili obecnej
jako szkoła państwowa), a pod koniec życia prezes Zjednoczonych Browarów pod
firmą „Haberbusch i Schiele” SA.
Łużyczanin z pochodzenia – ogrodnik
królewski dynastii saskiej w Warszawie – Chrystian Bogumił Ulrich (1775-1844), który w roku
1805 roku założył przy ul. Ceglanej 9/11 pierwszy
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ogród handlowy, w 1876 roku trzon plantacji
został przeniesiony do osady Górce pod Warszawą (dziś ul. Górczewska – tereny centrum handlowego).

ców, po kupców i rzemieślników oraz robotników, a nawet domokrążców oferujących drobne
usługi: reperację sprzętów domowych lub prozaiczne ostrzenie noży, po skup starzyzny itp.

Czech z pochodzenia – Józef Franaszek (1840-1916) w roku 1873 nabył
i rozwinął wytwórnię obić papierowych
A. Vettera na Woli, w początkach XX wieku wystawiając przy ul. Wolskiej 45 okazałą fabrykę, zatrudniającą w najlepszym
dla siebie okresie 290 osób.
Żydzi, których w przedwojennej
Warszawie mieszkało ponad 300 tysięcy w dużej mierze upodobali sobie tereny bliskiej i dalekiej Woli. Znajdujemy
wśród nich całe spektrum społeczne, od
warstw wykształconych, przemysłow-

Reklama prasowa
z początku XX wieku.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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Tu spotykamy m.in. Isaaca Bashevis Singera
(1902-1991), doskonałego pisarza, wyróżnionego Nagrodą Nobla, dzięki, któremu ulica Krochmalna jest chyba najbardziej znaną warszawską
ulicą na świecie. Tak on ją utrwalił w napisanej
przez siebie powieści „Dwór”: „(...) Na Kroch-

malnej panowały hałas i zgiełk. (...) Na tej ulicy
znajdowało się wiele piekarni, kominów, wydobywały się kłęby dymu. Stajnie przyciągały roje
much. Ulica pulsowała życiem. Szewcy na zydlach
reperowali obuwie przed drzwiami warsztatów.
Kobiety kołysząc niemowlęta, siedziały na stołkach lub schodkach domów (...)”.
Na Woli osiadło wielu innych zróżnicowanych wyznaniowo cudzoziemców. Tutaj więc, nieprzypadkowo, usytuowane zostały cmentarze
ewangelickie: augsburski (czyli luterański) i reformowany (kalwiński),
żydowski, prawosławny, karaimski,
muzułmański oraz tatarski. Wyznań
chrześcijańskich i przewijających się
obok niechrześcijańskich.

Panorama Grzybowa i Bliskiej Woli
na początku XX wieku.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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FABRYKA „NORBLIN, B-CIA BUCH I T. WERNER” (UL. ŻELAZNA)

Początek tej fabryce dała firma „J. P. Norblin et Comp.”, która około połowy XIX wieku
przy Krakowskim Przedmieściu wyrabiała ozdoby i zastawy stołowe, zegary, świeczniki oraz inne
wyroby żelazne. W roku 1864 Ludwik Wincenty
Norblin (1836-1914) założył wraz z Augustem
Teodorem Wernerem (1836-1902) firmę, która
w roku 1893 wybudowała przy Żelaznej 51/53
fabrykę (wtedy też firma została przekształcona w spółkę aukcyjną). W ten sposób powstało
przedsiębiorstwo „Norblin, B-cia Buch i T. Werner”, które oprócz zastawy stołowej, wyrobów
ze złota i srebra, zaczęło produkować części i elementy na potrzeby przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego. W samej Warszawie firma miała 3 sklepy, oprócz tego kilka innych, m.in. w Moskwie,
Petersburgu, Rydze, Wilnie i Teheranie. Przed
wybuchem I wojny światowej zatrudniała około
600 pracowników. Wojna przyniosła dla fabryki
duże straty – uciekający Rosjanie zrabowali co
wartościowsze maszyny, zaś wkraczający Niemcy ukradli to, czego nie zdołała wywieźć armia rosyjska. Po odzyskaniu niepodległości produkcja

znowu ruszyła pełną parą a okres dwudziestolecia międzywojennego był czasem doskonałej dla
firmy prosperity. Bombardowania we wrześniu
1939 unieruchomiły część produkcji (w czasie
okupacji działał tylko oddział przy Czerniakowskiej i odlewnia w Głownie). W zabudowaniach
przy Żelaznej potajemnie produkowano broń dla
Podziemia. Po wojnie, dzięki Wernerom i przedwojennej jeszcze załodze część zakładu została prowizorycznie odbudowana, a w roku 1948
podobnie, jak okoliczne fabryki i cały przemysł
oraz handel, została znacjonalizowana czyli zawłaszczona przez Skarb Państwa – państwo po
raz pierwszy w historii Rzeczypospolitej sięgnęło
po mienie swoich obywateli.
Upaństwowiona fabryka występowała
odtąd pod nazwą Walcownia Metali „Warszawa”. Produkcja sprowadzona została wyłącznie
do wyrobów technicznych: blachy, rur i drutu.
Z uwagi na zanieczyszczenie środowiska podjęto
decyzję o przeniesieniu zakładu z północnej części miasta na ulicę Palisadową. Nowy zakład roz-

9

począł produkcję w 1982 roku, a w tym samym
roku stara fabryka przy ulicy Żelaznej została
wpisana nie bez oporów do rejestru zabytków
i przekazana w użytkowanie Muzeum Techniki z przeznaczeniem na otwarcie jego oddziału
– Muzeum Przemysłu. W części Muzeum Historyczne m. st. Warszawy otworzyło Muzeum Drukarstwa Warszawskiego. W roku 2008 Muzeum
Techniki, z mocy decyzji wojewody, zostało zmuszone do opuszczenia zabytkowych murów fabryki Norblina, które w następnym roku (2009)
zakupiła od miasta Firma Art. Norblin. W ramach
ugody zwartej z konserwatorem zabytków zgodziła się ona zachować najbardziej wartościowe
fragmenty zabytkowych hal fabrycznych i otworzyć w nich Muzeum Przemysłu.

który nie tylko zachował się prawie w całości, ale
ocalały w nim z pożogi wojennej unikalne w skali
krajowej i europejskiej oraz światowej maszyny
i urządzenia. W efekcie walkę o ten fragment
przemysłowej Warszawy toczy wspomniana
wcześniej organizacja „Nasz Norblin”.

Terenów fabrycznych nie zwrócono
wprawdzie spadkobiercom, ale zgodzono się
na zarejestrowanie Stowarzyszenia „Nasz Norblin”, zrzeszającego potomków właścicieli i sympatyków najstarszego
stołecznego zakładu,
Rodziny Norblinów i Wernerów
na początku XX wieku.
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.

10

BROWAR HERMANA JUNGA ORAZ ŻYDOWSKIE KAMIENICE (UL. WALICÓW)

Budynek przy ulicy Waliców 9/11 kilka lat
temu został nadbudowany zachowując zabytkowe detale. Jeszcze przed epoką piwowarskich
tuzów stolicy – Haberbuscha i Schielego – stał
tutaj browar Hermana Junga (1818-1890). W czasie II wojny światowej budynek był murem getta,
największej dzielnicy żydowskiej w Europie.
Przybyły do Warszawy ze Śląska Herman
Jung był pochodzenia niemieckiego. W roku
1848, po odbyciu praktyk piwowarskich zakupił nieduży browar przy ulicy Chłodnej 51. Trzy
lata później był właścicielem browaru przy ulicy
Grzybowskiej, a w roku 1867 otworzył dwa kolejne zakłady produkujące piwo – przy placu Św.
Aleksandra (ob. pl. Trzech Krzyży) oraz ulicy
Ogrodowej. W roku 1873 ruszyło Warszawskie Towarzystwo Akcyjne Wyrobu Piwa
„Herman Jung” i było to jedno z większych
przedsiębiorstw piwowarskich w Królestwie. W roku 1920 jeden z jego browarów stał się częścią imperium Haberbuscha i Schielego.

Rodziny Norblinów
i Wernerów na początku
XX wieku.
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.

fot. R. Chwiszczuk
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W budynku – przy ulicy Waliców 14 przed
ostatnią wojną mieszkał znany żydowski dziennikarz i fotograf, Władysław Szlengel (1914-1943).
Zginął w powstaniu żydowskim w kwietniu 1943
w bunkrze przy ulicy Świętojerskiej. W tym budynku, po likwidacji „małego” getta ukrywała
się grupa osób, a wśród nich: dr Edward Reicher
(1900-1975), autor wspomnień z getta.
28 października 1939 roku w Warszawie
mieszkało 359 827 Żydów. Budowę murów getta
rozpoczęto w kwietniu 1940 r.

W dniach 20–25-go października 1940
roku teren ten opuściło około 115 tys. Polaków,
a w ich miejsce przesiedlono około 140 tys. Żydów. Warszawskie getto zostało całkowicie otoczone murami do 15-go listopada 1940 roku. Na
obszarze 403 ha uwięziono ok. 350 tys. ludzi – na
1 km kwadratowy przypadało 110 800 osób, a na
1 izbę mieszkalną 6-7 osób. Getto podzielono na
tzw. „małe” i „duże”. „Małe” znajdowało się na
terenie bliskiej Woli i zamieszkane było przez zamożniejsze warstwy społeczeństwa żydowskiego. „Duże”, zajmowało obszar współczesnego
Muranowa i przeznaczone było dla uboższych
mieszkańców Warszawy, jak i tych, zwiezionych
tutaj z różnych stron Polski Żydów.
Przy ulicy Ceglanej 1 mieszkał Icchak Lejb
Perec (1852-1915), pisarz tworzący w języku jidysz. Na jego pogrzeb, na cmentarzu żydowskim przyszło około 100 tysięcy ludzi. W miejscu
domu, w którym mieszkał stoi budynek starej
mennicy (wzniesiony już po wojnie), a ulica nosi
obecnie jego imię.

fot. R. Chwiszczuk
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ZJEDNOCZONE BROWARY WARSZAWSKIE P. F. „HABERBUSCH I SCHIELE” S.A.

Zakłady te w okresie międzywojennym zaliczały się do największych
i najbardziej znanych nie
tylko w kraju, ale także
i w Europie.
Początek firmie dali
w 1846 roku dwaj piwo
warzy: Błażej Haberbusch
(1806-1878) i Konstanty
Schiele (1817‑1896) do spółki ze swym teściem – Hen
rykiem Klawe (1790-1868)
– wszyscy trzej wymie
nieni byli z pochodzenia
Niemcami. Nabyli oni mały
browar spółki „Schaeffer
Browar Haberbusch
i Schiele na przełomie
XIX i XX wieku.
Ze zbiorów
R. Chwiszczuka.
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i Glimpf”, który stał przy ulicy Chłodnej. Przez
kolejne lata rozbudowali go, poszerzyli asortyment i zwiększyli produkcję. Ich spadkobiercy, po I wojnie światowej przeprowadzili fuzję
z mniejszymi browarami warszawskimi i utworzyli prawdziwe piwowarskie imperium, które
było najpotężniejszym tego typu przedsiębiorstwem w ówczesnej Europie.
W skład nowej spółki weszły
znane niegdyś browary:
E. Reycha, K. Machlejda
i S. Junga. Przed II wojną
światową browar „Ha
berbuscha i Schielego”
zatrudniał ok. 500 osób,
a sama firma znana była
z bardzo dobrej i szerokiej opieki socjalnej
– wszyscy zatrudnieni
ubezpieczeni byli od
nieszczęśliwych wypadków, mieli do dyspozycji łaźnię z prysz-

nicami i wannami, lekarza, aptekę, stołówkę,
kasę zapomogowo-pożyczkową, przedszkole
i żłobek, a także ośrodek wczasowy. Po II wojnie
światowej zakłady zostały znacjonalizowane.
Od lat 70-tych oprócz piwa produkowano tu także Coca-Colę, Kilka lat temu zakład sprzedano,
produkcję przeniesiono do Warki, a na terenie
miała powstać zabudowa mieszkaniowa. Kryzys
wyszedł tym zabytkowym terenom na dobre...
Okolice browarów to również ocalałe fragmenty
zabudowań zakładu „Godlewskiego i Spółki”
wzniesione w latach 1875-1876 dla późniejszej Fabryki Wyrobów Żelaznych „Duschik i Scholze” (na rogu Żelaznej i Grzybowskiej), znanej ze swoich wyrobów
nie tylko w dawnej Warszawie, detali
słynących ze starannego wykonania.

Upominek reklamowy
z początku XX wieku.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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ULICA ISAACA BASHEVISA SINGERA (UL. KROCHMALNA)

Ulica Krochmalna to chyba najbardziej
znana ulica Warszawy na świecie. Wielokrotnie
opisywał ją przywołując ze swojej pamięci noblista z dziedziny literatury - Isaac Bashevis Singer
(1902-1991), mieszkający do lat 90-tych w Nowym
Jorku. To właśnie Krochmalna była jego miejscem
młodości – Singer mieszkał pod numerem 10,
a więc na początku ulicy, czyli bliżej Śródmieścia,
ale ten fragment w pobliżu ulicy Żelaznej to jedyne miejsce, gdzie stara Krochmalna ocalała po
obu stronach ulicy. Tak naprawdę nie istnieje ona
w całości, stała się zanikającą drogą osiedlową.
Żydów w przedwojennej Warszawie mie
szkało ponad 300 tysięcy, z czego zdecydowana
większość właśnie na Woli. Te tereny, przez które
przebiegała ulica Krochmalna, jako położone bliżej Śródmieścia, zaliczone zostały przez okupantów hitlerowskich do „małego” getta.

fot. R. Chwiszczuk
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Na krańcach ulicy Krochmalnej, nazwanej dziś Jaktorowską znajduje się legendarny już
sierociniec, którym opiekował się przed II wojną
światową dr Janusz Korczak wł. Henryk Goldszmit. Krochmalna należy do najstarszych ulic
Woli, powstała już ponoć po potopie szwedzkim, a w czasach saskich zaczęto nazywać ją Lawendową. Po latach zasłynęła z produkcji krochmalu i przylgnęła doń nazwa – Krochmalna. Od
początku zamieszkiwana jednak głównie przez
ludność pochodzenia chrześcijańskiego, dopiero pod koniec XIX wieku ściągnęły na nią rzesze
Żydów, zasiedlając szczególnie skromne domki,
stąd przeważali mieszkańcy niezbyt zamożni, żyjący w zgodzie z ludnością chrześcijańską.

fot. R. Chwiszczuk
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ULICA CHŁODNA

Ulica Chłodna w czasie okupacji hitlerowskiej była granicą pomiędzy „dużym” (na północy) i „małym” (na południu) gettem. Sama ulica
należała do aryjskiej części miasta, po której kursowały tramwaje łączące dzielnice Warszawy.
Drewniany pomost nad Chłodną wybudowano
16 lutego 1942 roku.
Granice i obszar getta wielokrotnie ulegał
zmianom. Największa z nich polegała na likwidacji 12 sierpnia 1942 roku „małego” getta.
W getcie zamieszkali nie tylko warszawscy
Żydzi, ale także Żydzi z innych regionów. Było to
największe getto ogarniętej wojną Europy.
Od 22 lipca do 15 września 1942 roku z placu przy ulicy Stawki (Umschlagplatz) bydlęcymi
wagonami transportowano mieszkańców getta
do komór gazowych w Treblince. W getcie pozostało około 55 tys. osób (w tym 20 tys. nielegalnie). 19 kwietnia 1943 wybuchło powstanie,
które zostało stłumione prawie miesiąc później.

Niedaleko miejsca w którym przerzucona była kładka stoi kamienica (pod numerem
20) w której mieszkał Adam Czerniakow (18801942), wybitny żydowski działacz gospodarczy,
oświatowy i społeczny, senator w II RP, prezes
gminy żydowskiej.
Ulica Chłodna to także:
• Centralne Muzeum Pożarnictwa, które mieści się w ocalałych fragmentach dwóch pawilonów Koszar Mirowskich wzniesionych
w połowie XVIII wieku. Budynki te należą do
straży pożarnej od połowy XIX wieku, choć
zostały wybudowane dużo wcześniej przez
Wilhelma Miera (1680-1758) – Szkota z pochodzenia, wojskowego w stopniu generała.
• Kościół św. Karola Boromeusza, ul. Chłodna 9.
Wybudowany został w połowie XIX wieku
przez architekta włoskiego pochodzenia
Henryka Marconiego (1792-1863).
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• Ulica Chłodna 15/17 – Kaplica i Dom parafialny Zboru
Chrześcijan Baptystów. Ot
warte w roku 1961, choć
początki obecności baptystów w Warszawie sięgają roku 1871, kiedy to Józef Herb, przemysłowiec,
przyjął chrzest i rozpoczął
działalność misyjną. Pierwsi baptyści na Woli pojawili się u schyłku XIX wieku,
a w kwietniu 1908 roku
przy ul. Żelaznej 54 otwarta została nowa kaplica
baptystów, na której czele
stanął pastor-kaznodzieja
Oskar Truderung.
Skrzyżowanie Żelaznej i Chłodnej. Przejście z „małego”
do „dużego” getta – przed wybudowaniem kładki.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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OGRODY POD FIRMĄ „C. ULRICH” (UL. GÓRCZEWSKA)

Ulrichowie pochodzą z Pförten w Łui Holandię wrócił do kraju w roku 1833 i prowadził
życach Dolnych (Niemcy), gdzie urodził się Jan
wraz z ojcem ogród przy ulicy Ceglanej. Po śmierBogumił Traugott Ulrich (1775-1844), późniejszy
ci ojca przejął zakład, przestawiając jego profil na
wybitny ogrodnik. Do Warszawy ściągnął go wuj
produkcję kwiatów szklarniowych, co przyniosło
Jan Chrystian Mencke (1738-1807), ogrodnik dyspory zysk. W roku 1876 kupił kolonię w Górcach
nastii saskiej, z którego córką się później ożenił.
pod Warszawą, gdzie założył szkółki drzew owoPo praktyce pod okiem wuja, wyjechał na dalsze
cowych i ozdobnych. W nowym ogrodzie zorgastudia do Saksonii. Po powrocie do kraju został
mianowany w roku 1807 ogrodnikiem Ogrodu
Saskiego, a rok później ogrodnikiem nadwornym
księcia warszawskiego Fryderyka Augusta. Godność tę pełnił do 1816 roku. W 1805 roku nabył
8 i pół morgi gruntu przy ówczesnej ulicy Ceglanej i założył na tym terenie pierwszy ogród handlowy, powstały w nim szklarnie i sad owocowy
obsadzony drzewami sprowadzonymi z Drezna.
Po jego śmierci firmę przejął najstarszy syn, Jan
Krystian (1809-1881), który po odbyciu praktyki
pod kierunkiem prof. Michała Szuberta, założyciela Ogrodu Botanicznego, wyjechał w 1828 roku
do Drezna, po czym
odwiedziwszy jeszcze Belgię, Austrię
Reklama prasowa z początku
XX wieku.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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nizował czteroletnie praktyki ogrodnicze, połączone z nauką języka polskiego i niemieckiego,
historii Polski, botaniki i geografii. W 1869 roku
rząd carski zakazał mu prowadzenia owych praktyk.
Po jego śmierci firmę przejął syn Gustaw Chrystian
(1853-1913), kontynuował
on dzieło dziadka i ojca. Nie
mając synów – tylko córki,
schedę po nim odziedziczył
zięć – inż. ogrodnik Artur Ludwik Machlejd (1868-1947),
żonaty od roku 1900 z Wandą Emilią z Ulrichów (18811943) i on przekształcił firmę w 1899 roku w Spółkę
Akcyjną Zakładów Ogrodniczych „C. Ulrich”, która
przetrwała do chwili nacjonalizacji w komunistycznej
już Polsce.

Reklama prasowa z początku XX wieku.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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OSIEDLE WAWELBERGA (UL. GÓRCZEWSKA)

Domy zostały wzniesione pod koniec XIX
wieku przez fundację małżonków Hipolita i Ludwiki Wawelbergów, według projektu Edwarda Goldberga (1842-1928), jako Osiedle Tanich
Mieszkań dla wolskich robotników. Były dla późniejszych warszawskich spółdzielni wzorem. Na
terenie osiedla znajdowała się szkoła, biblioteka,
pralnia i łaźnia (niestety budynki już nie istnieją).
Hipolit Wawelberg (1843-1901), finansista, ale i wybitny działacz społeczny, co nie zawsze szło w parze. Ten arcybogaty człowiek
uczestniczył w powstaniu styczniowym 1863
roku. W roku 1895, wspólnie ze szwagrem, mecenasem Stanisławem Rotwandem (1875-1916)
– również, jak on pochodzenia żydowskiego, założył w Warszawie szkołę kształcącą techników,
która dała początek warszawskiej Politechnice.
Przekazał znaczne kwoty na budowę pomnika
Adama Mickiewicza i szereg przedsięwzięć dobroczynnych, ponadto wspierał działalność pisarską Elizy Orzeszkowej, Henryka Sienkiewicza
i Bolesława Prusa.

Okolica Osiedla Wawelbergów to również:
Budynek przy ulicy Wawelberga 10 (kiedyś ul.
Górczewska 9) wybudowany w roku 1928
dla starców żydowskich z rodzin inteligenckich. Odrestaurowany w roku 1999 przez
Fundację Laudera jest
dziś siedzibą elitarnej
szkoły.

Hipolit Wawelberg.
Ze zbiorów
Tadeusza W. Świątka.

Ulica Płocka 26. Stojący
tu dom wybudowany został w roku 1933 z przeznaczeniem na Dom Opieki dla Opuszczonych
Dzieci Żydowskich. Instytucja działa niestety
zaledwie dwa lata. Dziś mieści się tutaj Instytut
Gruźlicy.
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fot. R. Chwiszczuk
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ZAKŁADY ZBOŻOWE KAROLA MICHLERA (UL. WOLSKA)

„Towarzystwo Młyna Paro
wego p. f. Karol Michler i Spółka”
zostało założone przez Karola
Henryka Michlera (1855-1926),
majstra młynarskiego w roku
1886. W jego skład weszli
działacze cechu młynarzy, starsi Zgromadzenia
Majstrów Młynarskich m.
Warszawy oraz właściciele wiatraków, m.in.: K. Liebelt, W. Perle, W. Klimpel,
A. i F. Boye, J. Szprynger, G. Zerych, W. Diehl
i J. Szyndler. W roku 1897
obok młyna parowego
uruchomiono zmechanizowaną piekarnię systemu
amerykańskiego, będącą
szczytem ówczesnej techniki w dziedzinie piekarnictwa.
Firma szybko zyskała uznanie
swoimi produktami w całym kra-

ju, jak i poza jego granicami. Z początkiem XX wieku spółka zaczęła
się rozpadać, co miało związek
z wypieraniem wiatraków napowietrznych z krajobrazu
miasta. Zwarta zabudowa
stała się naturalną zaporą
przed wiatrami poruszającymi skrzydła wiatraków.
Odchodzący z niej stopniowo młynarze otrzymywali
pokaźne kwoty, co świadczyło o dobrym zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Michler dalej inwestował
– pobudował mechaniczne młyny i spichrze, obok
których wzniósł wytwórnię

Karol Michler.
Ze zbiorów
Tadeusza W. Świątka.
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makaronu, a od samej ulicy Wolskiej postawił dla
siebie i rodziny kamieniczkę. W roku 1903 firma Michlera została przekształcona w Towarzystwo Akcyjne Młynów i Zakładów Zbożowych „K. Michler
i Spółka”. a do zarządu weszli jego dwaj synowie.
I wojna wstrzymała pracę młynów, jednak po odzyskaniu niepodległości produkcja ruszyła pełną
parą i przedsiębiorstwo Michlerów wysunęło się
na czoło producentów mąki. W czasie II wojny
światowej zakład przejęli Niemcy, a ostatecznej
zagładzie uległ on we wrześniu 1944 roku. Podczas
trwania Powstania Warszawskiego dom Michlera
stał się bohaterem powstańczej pieśni, zaczynającej się od słów: Pałacyk Michla, Żytnia, Wola, bo
powstańczemu poecie jawił się jako pałacyk. Pieśń
jest uważana za hymn walczącej Woli.

Zapomniany już dziś element wolskiego krajobrazu
– jeden z wielu wiatraków,
które tu jeszcze 100 lat temu stały.
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.
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KOLEJNI OGRODNICY – HOSEROWIE I ICH OGRODY (UL. WOLSKA)

Hoserowie pochodzą wprawdzie z Augsburga, gdzie należeli do patrycjatu miejskiego.
Jednak ich polski protoplasta – Piotr Hoser (18181904), przybył do Królestwa Polskiego w 1846
roku z Czech. Urodził się w miejscowości Svojek,
a praktykę i studia ogrodnicze odbył w ogrodach cesarskich w Pradze i w Wiedniu. W latach
1846-1853 pełnił funkcję naczelnego ogrodnika
Ogrodu Saskiego w Warszawie, był też współzałożycielem Towarzystwa Ogrodniczego Warszawskiego. Po sprowadzeniu do Warszawy
swoich dwóch braci, również wykształconych
ogrodników, Pawła (1823-1881) i Wincentego
(1831-1907) Hoserów, założył wspólnie z nimi
przedsiębiorstwo ogrodnicze, podobne do Zakładu Ogrodniczego „C. Ulrich”. Założone przez
nich w 1848 roku przedsiębiorstwo występowało
pod nazwą: „Bracia Hoser”, Paweł pełnił w nim
funkcję kierownika administracyjnego. Zakład
braci Hoserów powstał u zbiegu ówczesnych ulic
Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich, w miejscu
gdzie w 1901 roku stanął znany nam, zachowany
do chwili obecnej Hotel Polonia. Z czasem ogro-

dy zostały przeniesione nieco dalej, a następnie
trafiły na Wolę i w końcu na Rakowiec, gdzie powstały szkółki drzew i krzewów. Firma posiadała również 16 hektarów terenów rezerwowych
na warszawskim Okęciu. Trzon gospodarstwa
ogrodniczego znajdował się w podwarszawskim
Żbikowie, dzisiaj będącym przedmieściem Pruszkowa. Wincenty Hoser zasłynął jako wybitny
pomolog, popularyzator licznych odmian drzew
owocowych i warzyw w Polsce oraz działacz Towarzystwa Ogrodniczego Warszawskiego. Piotr
miał trzech synów: Piotra (1857-1939), wybitnego ogrodnika–dendrologa, doktora nauk ogrodniczych SGGW, założyciela szkółek drzew ozdobnych i owocowych w Żbikowie, twórcę Kursów
i Wyższej Szkoły Ogrodniczej, również jak ojciec
i stryjowie – działacza Towarzystwa Ogrodniczego Warszawskiego. Jego braćmi byli: Wincenty
Antoni (1867-1942), pomolog i Paweł (1864-1943),
architekt, po praktyce odbytej u arch. Józefa Piusa Dziekońskiego; wykonał m.in. projekt kościoła ewangelicko-augsburskiego w Żyrardowie.
Współcześnie rodzina Hoserów ma również wy-
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bitnego duchownego – ks. Henryka Hosera (ur.
1942), pallotyna,
aktualnie biskupa
diecezji warszawsko-praskiej, byłego misjonarza
w Rwandzie i lekarza z dyplomem.
Zakład Ogrodniczy Braci Hoserów
istnieje do chwili
obecnej w Żbikowie, prowadzony przez kolejne
młode pokolenie
Hoserów, równie
wykształcone jak
ich przodkowie.
Reklamowa karta pocztowa z początku XX wieku.
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.
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CMENTARZ EWANGELICKO-REFORMOWANY (UL. ŻYTNIA)

Cmentarz ewangelicko-reformowany powstał równocześnie z sąsiadującym z nim cmentarzem ewangelicko-augsburskim. Obie protestanckie nekropolie były od najdawniejszych
czasów naturalnymi warowniami. Niszczono
je podczas wojen i zbrojnych powstań. Na warszawskim cmentarzu kalwińskim leżą m.in.: Norblinowie, cukiernicy Semadeniowie, Tosiowie,
Lardellowie i Zamboniowie, oraz Junodowie
– w osobach dziadka i ojca jednego z najbardziej
znanych i lubianych w okresie międzywojennym
aktora filmowego, występującego pod pseudonimem Eugeniusz Bodo (wszyscy wymienieni
w tym zdaniu – oprócz Norblinów to Szwajcarzy). Spoczywają tu też sławni architekci: Adolf
Loewe (1811-1885), pochodzenia żydowskiego,
budowniczy Kościoła Ewangelicko-Reformowanego na Lesznie (dziś aleja Solidarności) oraz zasłużony dla Warszawy, urodzony we Włoszech
architekt Henryk Marconi (1792-1863). Leżał tu
również Antoni Blikle (1844-1912), ekshumowany
na warszawskie Powązki po II wojnie światowej.
Spoczywa tu również uwielbiana przed wojną akfot. R. Chwiszczuk
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torka Tola Mankiewiczówna-Raabe (1900-1985).
Na środku cmentarza wznosi się kaplica Leopolda Ludwika Kronenberga (1812-1878) – bankiera, filantropa pochodzenia żydowskiego (zmarł
jako protestant), jednego z najbogatszych ludzi
w Królestwie Polskim, pełniąca przez kilkanaście
lat rolę kaplicy przedpogrzebowej.
Na tym cmentarzu spoczywają przedstawiciele i innych wyznań protestanckich, m.in. Adwentystów Dnia Siódmego, a wśród nich Anna
German (1936-1982), która należała do tego kościoła (jej matka była holenderską mennonitką).

Cmentarz Ewangelicko-Reformowany,
grób rodziny Diehlów.
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.
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Zadanie „Wola – dzielnica wielu kultur” jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy

