Historia ulicy, historia dzielnicy
Ulica Wolska swój początek bierze przy skrzyżowaniu z Okopową, Chłodną i Towarową – od miejsca
znanego w całej przedwojennej Warszawie dzięki
bazarowi Kercelak. Tu, do czasu II wojny światowej,
stały rogatki miejskie, na granicy miasta otoczonego od końca XVIII wieku Okopami Lubomirskiego.

„Ulica Wolska. Ulica ta szeroka, w dalszym ciągu wysadzana drzewami, zabudowana skromnemi budynkami, ciągnie
się aż do granicy miasta z gminą Czyste
i wsią Wola. Ulica ta w ogóle zamieszkała
przez ludność uboższą”.
„Illustrowany Przewodnik po Warszawie wraz z treściwym opisem okolic
miasta”, Warszawa, nakład Redakcyi
„Wędrowca”, 1893.

W roku 1874 przy Wolskiej założono cmentarz
katolicki. Około roku 1876 ulicę przecięły tory
kolejowe.
W roku 1909 tramwaj konny zamieniono na elektryczny (do Młynarskiej, a dalej na zachód konie
ciągnęły wagony, aż do roku 1916). W roku 1910
zakończono budowę obszernego, neogotyckiego
kościoła św. Stanisława (prowadzoną od r. 1896
przez architekta Józefa Piusa Dziekońskiego).
W roku 1916 część wpółczesnej dzielnicy Wola przyłączono do miasta. W okresie międzywojennym ulicę skanalizowano. Około roku 1935
założono park im. Sowińskiego.

Kościół św. Stanisława parafii
św. Wojciecha na karcie pocztowej.
Druga dekada XX w. Z cyfrowego zbioru
fundacji Cultus.
Ulica Wolska w stronę Płockiej i Skierniewickiej. Lata 30.
Fot. Aleksander Minorski. Ze zbiorów Muzeum Warszawy.

Ulica Wolska za wiaduktem
w stronę cmentarzy. Rok 1918.
Fot. Wunderlich. Ze zbiorów
Muzeum Warszawy.

Ulica Wolska, fot. L. Sempoliński,
1928 rok. Zdjęcie udostępnione
dzięki Fundacji Hereditas
partnerowi ds. fotografii
archiwalnych.
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Historia ulicy, historia dzielnicy
„Na stosunkowo wązkim pasie wybrzuszonej szosy kłębiło się rojowisko furmanek naładowanych przeróżnymi artykułami. Pełno ich też było we wszystkich
podwórkach. Na chodnikach ułożonych
z najróżniejszych odłamków płyt, a często wprost z cegły czy kamienia, rozsiadły się, ubrane w szerokie, bufiaste spódnice, przekupki handlujące nabiałem,
warzywami, owocami i.t.p. (...) Kotłowało się mrowie ludzkie, pętały się pod
nogami kury, prosiaki i inna «gadzina»,
a w brudnej wodzie głębokich rowów
odgradzających szosę od chodników
majestatycznie pokwakiwały kaczki.
Nie brakło i krów trzymanych wówczas
na każdej prawie posesji”.

„Zabudowana niewielkimi przeludnionymi domami, z licznymi gliniankami z zanieczyszczoną ściekami wodą, zatruwana dymami i wyziewami licznych fabryk
Wolska należała do najbardziej niezdrowych ulic i dzielnic Warszawy”.
„Ulice i place Warszawy”,
PWN, Warszawa 1963.

Ulica Wolska 41/45 - widok z dachu Fabryki Obić
Papierowych J. Franaszek. Rok 1938. Ze zbiorów
Muzeum Warszawy.

„Wola ongi i dziś”, Warszawa 1938.

Na odcinku pomiędzy ulicami Młynarską i Bema,
zbliżając się do rozbudowywanej sieci kolejowej
coraz częściej w miejsce drewnianych, parterowych chałup ze sklepami i warsztatami, stawiano fabryki, fabryczki i większe warsztaty. Z kolei
za torami kolejowymi dominowały ogrody, pola
i puste place.

Ulica Wolska przy skrzyżowaniu
z ul. Płocką. W tle z prawej Fabryka Obić
Papierowych J. Franaszek.
Rok 1930. Ze zbiorów NAC.

Zabudowa Wolskiej została już w dużym stopniu
zniszczona we wrześniu roku 1939, a prawie całkowicie w sierpniu 1944 roku. W Powstaniu przy
Karolkowej i Młynarskiej rozegrały się ciężkie walki, a większość mieszkańców Woli została bestialsko zamordowana. W roku 1947 skasowano plac
Kercelego, a w roku 1948 ulicę Wolską połączono
z ulicą Leszno nową jezdnią (mniej więcej od Młynarskiej prawie do Żelaznej).

Budowa PeDeTu i jezdni
między Wolską i Leszno.
Miesięcznik „Architektura”,
rok 1949, nr 5.
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Początek okupacji. Wkroczenie żołnierzy niemieckich
w październiku 1939 roku. Widok ulicy Wolskiej
od Grabowskiej w stronę wiaduktu. Z cyfrowego
zbioru fundacji Cultus.

Wspomnienia mieszkańców
„Wpierw, kilkanaście lat mieszkaliśmy
w zakładzie dziadka, a jak skończył się
remont kamienicy – skrzydła od strony
Syreny, a było to pod koniec lat 50. – to
wtedy zamieszkaliśmy w IV klatce”.
Halina Sobczak

Irena Narożniak

Halina Sobczak
Pani Halina Sobczak z d. Pastuszak urodziła się
przy ul. Krzyżanowskiego, w roku 1941. Ojciec
do Powstania pracował w gazowni, a później całą rodzinę Niemcy wywieźli do obozu przejściowego w Pruszkowie. Od roku 1945 do 1948 dziadek – Józef Bielakowski miał na parterze naszej
kamienicy (w lokalu na rogu z ulicą Syreny) warsztat blacharski. Wcześniej – do II wojny zajmował
się wyrabianiem trumien blaszanych w zakładzie
po drugiej stronie Wolskiej.

Pani Irena Narożniak z d. Walczak urodziła się
w roku 1926, po drugiej stronie ulicy Wolskiej,
w parterowym drewniaku bez wody. Pani Irena
pracowała m.in. w nieistniejącym już hotelu Syrena, który mieścił się przy ulicy Syreny 23, za
skrzyżowaniem z Górczewską.

Uroczyste odprowadzenie trumny zmarłego
mieszkańca naszej kamienicy. Lata 60.

Pani Irena Narożniak na ulicy Wolskiej,
za kościołem w stronę
wiaduktu. Czasy drugiej wojny światowej.

Okolicznościowa obrączka Bohaterom
Powstania Warszawskiego, pamiątka po
Tadeuszu Narożniaku, mężu Pani Ireny.
Przebudowa ulicy Wolskiej. Widok od strony wylotu
ul. Skierniewickiej w kierunku zachodnim. W tle
widoczna wieża kościoła parafii św. Wojciecha.
Październik 1936 roku. Ze zbiorów Narodowego
Archiwum Cyfrowego.

„Pamiętam jeszcze, jak na podwórku nie
było asfaltu. I były komórki – w jednej
z nich tata trzymał króliki. A tam, gdzie
dziś śmietnik, to kiedyś znajdowały się
ubikacje”.
Jerzy Zgórzak

Pan Józef
Bielakowski
i Pani Halina
Sobczak.

Jerzy Zgórzak
Rodzice Pana Jerzego wprowadzili się do domu
przy Wolskiej 66 po II wojnie światowej (przed wojną
mieszkali przy ulicy Okopowej). Pan Jerzy przyszedł
na świat w naszej kamienicy, w roku 1952.

„Drugiego dnia Powstania na nasze podwórko wjechał czołg. Wygnali nas z matką
z mieszkania i zaczęli wraz z innymi pędzić przed czołgiem w stronę Płockiej. Uciekłyśmy
i schroniłyśmy się w kościele św. Wojciecha. Stamtąd przedostałyśmy się do mojego
brata Ryszarda, który za wiaduktem kolejowym pracował w chłodni. Miał iść do Powstania obsadzać mosty, ale rozgorzały walki i nie mógł się przedostać. Samochodem-chłodnią wyjechaliśmy do Łowicza, a później przedostałyśmy się do Rawy Mazowieckiej, do
rodziny. Brat Henryk i ojciec zostali rozstrzelani na początku Powstania, przy torach na
Górczewskiej. Po powrocie do Warszawy wyszłam za mąż i latem 1945 roku wprowadziliśmy się do naszej kamienicy. Zamieszkaliśmy w III klatce, w mieszkaniu, w którym żyło
kilka rodzin. Nie było dachu, a wejście było przez II klatkę”.
Irena Narożniak
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Wspomnienia mieszkańców
Antonina Zbyszewska-Mildner

„Pamiętam jak część kamienicy od
strony Syreny była w środku zawalona.
Jak ją remontowali to przy fundamentach znaleźli bombę”.
Telimena Knedler

„5. albo 6. dnia Powstania wypędzili nas
z domu, ale musiał być już rozkaz, żeby
nie zabijać. Pędzili nas do Pruszkowa,
a stamtąd bydlęcymi wagonami wywieźli na roboty do Niemiec. Po wojnie razem z mamą – Rozalią, zamieszkałyśmy
wpierw przy Płockiej, a później w naszej
kamienicy. Pamiętam, jak nosiłyśmy na
czwarte piętro węgiel z piwnicy”.

Telimena Knedler
Pani Telimena Knedler z d. Petz urodziła się w roku
1935 przy ulicy Obozowej. Mieszkała tam do Powstania, a później została wywieziona do Niemiec.
Wróciła do Warszawy w roku 1948 i z mamą, i z tatą zamieszkali w suterenie naszej kamienicy w lewym skrzydle od podwórka.

Cukiernia Państwa Zagoździńskich
Historia Cukierni sięga 1926 roku, kiedy to Władysław Zagoździński otworzył pierwszą pracownię przy ulicy Wolskiej 53. Do naszej kamienicy
– do lokalu znacznie większego, przeniósł ją w roku 1930. Wojna zahamowała rozwój firmy, a Powstanie rozproszyło rodzinę. Po wojnie lokal, choć
w skromniejszej formie, otworzył na powrót swoje podwoje. W 1973 r., wskutek powiększania sąsiadujących z cukiernią przy Wolskiej 66 państwowych sklepów, władze dzielnicy przyznały rodzinie
lokal znacznie mniejszy – przy Górczewskiej 15,
gdzie funkcjonuje do dziś.

Genowefa Filipowicz

Wnętrze pralni znajdującej się
w podwórzu. Jej historia w tym
miejscu sięga początku lat 60.
„W sklepie przy bufetach był tłok,
a przy stolikach też gości nie brakowało.
Cukiernia była urządzona skromnie, lecz
gustownie. Ściany w kolorze kremowym
dawały poczucie ciepła. U sufitu żyrandol, po bokach kinkiety. Do dyspozycji
świeża prasa i tygodniki. Nad atmosferą
lokalu czuwała żona Natalia”.
„W dawnych cukierniach i kawiarniach
warszawskich”, Wojciech Herbaczyński,
wyd. Veda 2005.

Genowefa Filipowicz
Pani Genowefa Filipowicz z d. Knotek urodziła się
przy ulicy Wolskiej, naprzeciwko fabryki „Dobrolin”,
w roku 1929. Jej ojciec zginął w Powstaniu, a z rodzinnego domu nie pozostało nic. Dlatego po wojnie wprowadziła się z mamą do kamienicy przy Wolskiej 66 i mieszkała tu przez niespełna 50 lat, do
roku 1992.

Pani Genowefa
Filipowicz (druga
od lewej)
w przedszkolu lata 30.

Zakład fotograficzny w naszej kamienicy otworzył swoje podwoje w roku 1959 (jego historia
sięga roku 1945, kiedy założony został przy ulicy
Wolskiej 27). Wpierw mieścił się, po lewej stronie bramy, a w roku 1971 przeniósł się do lokalu po prawej stronie wejścia do domu. Fotografowali się w nim m.in.: Dorota Stalińska i Jan Olszewski, a Edward Wende przynosił do obróbki zdjęcia
z obrad Okrągłego Stołu, które sam wykonywał.

Pani Antonina
Zbyszewska-Mildner
na tle sklepu „Katarzynka”, który wówczas mieścił się w naszej kamienicy. Zdjęcie
wykonane około roku
1970.

„Pod koniec lat 50., na rogu z ulicą Syreny,
był sklep «Katarzynka», dalej za nim po
lewej stronie skład materiałów krawieckich «Metraż», a wzdłuż Wolskiej, do bramy, ciąg zakładów: nasz fotograficzny,
cukiernia Zagoździńskich i szewc.”

Antonina Zbyszewska-Mildner
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Historia kamienicy Wolska 66
Kamienica przy ulicy Wolskiej 66, inspirowana
sztuką baroku i wczesnego klasycyzmu, została wystawiona według różnych źródeł albo w roku
1911 (art. „Cała Wola kupowała tu strucle. Kamienica stoi do dziś”, J. S. Majewski, Gazeta Wyborcza,
01.01.2012), albo w roku 1912 (Mapa warszawskich zabytków, zawierająca informacje pochodzące z Systemu ewidencji zabytków m.st. Warszawy ARKA, www.mapa.um.warszawa.pl), albo jak
wspomina pani Telimena Knedler – wieloletnia
mieszkanka kamienicy – w roku 1910. Taką pamięta datę, która miała się mieścić nad oknami, nad
bramą od strony podwórza, a która to z czasem
została zatynkowana.

Wolska od Płockiej w stronę Sokołowskiej
z widoczną po prawej stronie naszą
kamienicą. Źródło: „Wola ongi i dziś”,
Warszawa 1938 rok.

Ulica Wolska 66.
Rok 1939.
Ze zbiorów Archiwum
Państwowego m. st.
Warszawy. Referat
Gabarytów.
Wolska od Bema w stronę Płockiej,
z widoczną w głębi naszą kamienicą.
Żródło: „Wola ongi i dziś”, Warszawa 1938 rok.

Pierwszymi odnalezionymi właścicielami domu
byli H. i E. Segał („Przegląd Budowlany”, nr 6, 1936).
W roku 1930 kamienica należała do Jakuba Kerlinga („Książka informacyjno-adresowa Cała Warszawa, 1930”). Architektów, którzy mogli ją zaprojektować, występuje w różnych spisach dwóch.
Jest to, według mapy warszawskich zabytków –
Wacław Heppen albo, według „Przeglądu budowlanego” z roku 1936 – architekt lwowski, Karol Bagieński (1880-1941), który zaprojektował kilka
warszawskich kamienic, m.in. przy Chmielnej 122,
Nowogrodzkiej 6A i Radnej 13.

Jej jednym z najbardziej znanych mieszkańców był
dr Adam Ettinger (1878-1934), aktywny działacz
socjalistyczny – członek kilku partii i ugrupowań,
redaktor pism i gazet, a także profesor kryminologii w Wolnej Wszechnicy Polskiej i wykładowca na
innych uczelniach. Autor książek, z których najbardziej znana to wydana w roku 1924 nakładem
Księgarni F. Hoesika praca: „Zbrodniarz w świetle
antropologii i psychologii”. W swoim mieszkaniu
kolekcjonował książki z dziedziny socjologii, historii filozofii i kryminologii. Jego prywatna biblioteka
musiała być interesująca, skoro Edward Chwalewik (1873-1956) – badacz polskich zbiorów literackich, bibliofil i bibliotekarz – wymienił ją w swoim
spisie zbiorów polskich, opublikowanym w 1926 r.
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Ulica Wolska od Płockiej w stronę kościoła.
Około 1918 roku (z widoczną na zdjęciu naszą
kamienicą). Fot. Wunderlich.
Ze zbiorów Muzeum Warszawy.

Ulica Wolska róg Syreny.
Pierwsze lata powojenne.

Historia kamienicy Wolska 66
„Birzowski E., dr, lek., chor. kob. i akuszer (tel. 27979), Bischoff Ludwik (t. 540-43), Gajewski Boleslaw (t. 308-95), Karczewski Feliks, restauracja
(509-87), „Mała udziałowa” (t. 307-89), Pilacki
Marcell, ławnik Mag. (t. 524-34)”.

Ludność cywilna wyprowadzana przez Niemców –
najprawdopodobniej pierwsze dni Powstania
Warszawskiego. W tle nasza kamienica.
Ze zbiorów Bundesarchiv, Bild 101I-695-0423-14,
foto: Karl Leher.
W roku 1930, na rogu z ulicą Syreny, mieściła się
restauracja należąca do Feliksa Karczewskiego,
którą do Powstania prowadziła żona.
Książka telefoniczna na lata 1938/1939 wymienia następujące nazwiska i lokale z naszego domu:

Zgodnie z Bazą ofiar cywilnych, opracowaną przez
Muzeum Powstania Warszawskiego, w kamienicy
przy ulicy Wolskiej 66 mieszkali:
Rodzina Państwa Wawrzynowskich – Jakub (dziadek), właścicel sklepu wędliniarskiego, Mieczysława (matka), Czesław (ojciec) wraz z dwiema
córkami – pod numerem 9; Kazimierz Glice pod numerem 65; Bolesław Lachowski, numer lokalu 56;
Zdzisław Malinowski – tokarz, mieszkanie numer
41; pod nr 39 Barbara i Hanna Jadwiga Grabowskie oraz Maria Woźnicka; Jadwiga Ryttew pod numerem 33; Konstanty Chmielewski, ślusarz, lokal
numer 29; Gąseccy (ojciec i syn) pod numerem 2;
Kazimiera Iwanowska, numer mieszkania 1, a także
Państwo Daab – Edward oraz Hanna Emma; Józef
Bednarski – kowal; Wiktor Ryczywolski – tokarz;
Edward Nowak – uczeń; Andrzej Gołub – ślusarz.
W naszej kamienicy w latach 30. XX w. swoją
siedzibę miało Towarzystwo Przyjaciół Woli. Zrzeszało kilkuset członków, prowadziło bibliotekę
i orkiestrę.

Nasza kamienica została objęta polsko-brytyjską
i polsko-amerykańską umową odszkodowawczą/
indemnizacyjną, a to oznacza, że Polska zapłaciła
odszkodowanie i dom stał się „raz na zawsze własnością państwa polskiego” (art. „Wyłudzane odszkodowania”, dr Ryszard Ślązak, www.klubinteligencjipolskiej.pl, 23.06.2015).

Jak podaje archiwum historii mówionej
Muzeum Powstania Warszawskiego,
w roku 1923 w kamienicy urodziła się
Pani Irena Gołub. Tak wspomina w wywiadzie dla Muzeum pierwsze dni Powstania
– „(...) strzelanina była na rogu Syreny.
Starszy, siwy człowiek leżał rozkrzyżowany, a z kościoła i z naszego domu
wyprowadzili trzynastu mężczyzn. Co
najciekawsze – do rozstrzału. Wśród
tych trzynastu znajdował się Niemiec.
Jego nazwisko było Daab. Mieli jedną
jedyną córkę, z którą człowiek się ganiał
w berka czy w chowanego po podwórku.
(…) Mieli piękne pięciopokojowe mieszkanie. Jak ich ustawili, tu stał pan Ostaszewski z pierwszego piętra. Daab trąca
go: «Panie Ostaszewski, zamieńmy się
papierami, bo ja się wytłumaczę». I Ostaszewski wziął od niego niemiecki dowód.
Wyjął dowód, pokazał – Ostaszewskiego
na bok. Daab zaczął się tłumaczyć, a on
od razu wyjął pistolet i tego Niemca na
miejscu zabił”.
(rozmowę prowadził
Mariusz Rosłon, 2008).

Pani Irena Narożniak z synem Wojtkiem i koleżanką
z Płockiej około roku 1956. W tle widoczna nasza
kamienica.
Autor
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