




Przedmiotem tego opraco
na stworzenie w Warszawie nowej prze
zaniedbane i zamknięte dla osób po
Przedmieściem, ul. Królewską, uliczk
mieszczącymi ASP.

Proponujemy, aby stworzyć tu ogród, a
Nasz "pomysł na rok 2016" polega na p
muzyka, architektura i urządzanie zielen

Prezentowane poniżej rysunki nie stPrezentowane poniżej rysunki nie st
będziemy się upierać. Są tylko próbą z
miejscu.

Chcemy, aby warszawiacy i przyjezdni
zapleczem gwarnego Krakowskiego Prz
Ogród Grodzickiego.

Wstęp

owania jest propozycja Forum Rozwoju Warszawy
estrzeni publicznej w miejscu, które obecnie jest
ostronnych: w kwartale pomiędzy Krakowskim
ką zwaną pasażem Niżyńskiego i budynkami

w nim miejsce na koncerty orkiestry kameralnej.
podejściu do sztuki jako zjawiska nierozdzielnego:
i tworzą jedną całość.

tanowią szczegółowego projektu przy którymtanowią szczegółowego projektu, przy którym
zwrócenia uwagi na potencjał drzemiący w tym

mogli spędzać w nim czas, aby stało się cichym
zedmieścia. Kiedyś w tym miejscu znajdował się

Nowy Ogród Grodzickiego
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Historia

Kamienica Grodzickiego została wyb
wybitnego włoskiego architekta Henryka Marconieg
która ciągnęła się od Krakowskiego Przedmieścia
obecnie znajduje się hotel Victoria.

Kamienica stanowi jeden z najlepszych przyk
Warszawie, ale zasłynęła głównie z tego, że Bolesław
Wokulskiego i mieszkanie Rzeckiego. Po Grodzickim
Czartoryscy. Za kamienicą znajdował się ogród, w
kolejne oficyny. Żadna z nich nie dotrwała do nas
całego zespołu przetrwały zniszczenia II Wojn

b h k k ó óprawdopodobnie Bohdan Pniewski, który opróc
sąsiedniego biurowca przy ul. Królewskiej 1/3/
kamienicy. Nie przywrócił jej dwunastu rzeźb wień
bardzo udaną elewacje boczną.

Obszar po Ogrodzie i oficynach przeznaczył
zagospodarowaną zielenią i niewielkim założeniem wzagospodarowaną zielenią i niewielkim założeniem w
do istniejącego tu pierwotnie ogrodu, o którym n
istniał i że mimo zabudowywania go w kolejnych et
formie dotrwał do II Wojny, czego świadectwem by
drugiej połowie lat czterdziestych XX w.
W latach 1868 – 1945 na rogu Krakowskiego Przed
wybudowana przez znanego fotografa Karola B
Orłowskiego.

Zdjęcie przedwojenne, widok na Kam
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budowana w latach 1851‐1852 przez
go dla Józefa Grodzickiego na działce,
mniej więcej do miejsca, w którym

kładów neorenesansu włoskiego w
w Prus w "Lalce" umieścił w niej sklep
m jej właścicielami byli m.in. Krasińscy i
w którym kolejni właściciele dodawali
szych czasów, mimo że spalone mury
ny Światowej. Zadecydował o tym

b ł kcz tego, że był autorem projektu
/5 zajął się również rewaloryzacją
ńczących fasadę, za to zaprojektował

ł na parking biurowca z częścią
wodnym. Było to zapewne nawiązaniewodnym. Było to zapewne nawiązanie
nie wiemy prawie nic oprócz tego, że
apach oficynami w jakiejś szczątkowej
yła piękna oranżeria stojąca jeszcze w

dmieścia i Królewskiej stała kamienica
eyera, zaprojektowana przez Józefa

mienicę Beyera1



Teren objęty opracowaniem jest
jest własnością Skarbu Państwa, druga n
władaniu ASP. Teren jest pocięty ogrodze
postronnych. Rzucającą się w oczy cechą j

•Większą część obszaru zajmuje parkin
przechodniów.

Po założeniu wodnym pozostały

Drzewostan wymaga zabiegów sanitarnyc

Dzień dzisiejszy

podzielony na trzy działki, z których największa
należy do Miasta Stołecznego, a trzecia jest we
eniami, większa część jest niedostępna dla osób
est wszechobecne zaniedbanie.

g. Jest ogrodzony, strzeżony i niedostępny dla

y resztki.
ch .
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•Teren położony bezpośrednio za kamienicą
Przedmieścia dostępny poprzez efektowny przeja
dość zaniedbany, a przechodzić przez niego nie
zaniedbanej części pełniącej funkcję zaplecza, odgr

•Przy Królewskiej 5/7 znajduje się tzw. "Kop
Pniewskiego. Budynek ten wpisany przez SAR
tożsamość miasta i stolicy" jest naszym zdaniem
tożsamość Warszawy w negatywnym sensie. Tru
bardziej ignorujący miasto oraz jego mieszkańców
od jezdni, nieposzanowaniem linii zabudowy ani w

Widok elewacji "Kopnięt
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Grodzickiego jest z Krakowskiego
zd bramny. Jednak sam przejazd jest
ma po co, gdyż prowadzi do równie
rodzonej od reszty terenu płotem.

pnięty Biurowiec" projektu Bohdana
RP na listę budynków "określających
m przykładem wszystkiego, co określa
udno o budynek bardziej antymiejski i
w zamkniętymi parterami, odsunięciem
wysokości zabudowy.

tego Biurowca" od ul. Królewskiej.



•Zaniedbany o

•Teren jest niedostępny nie tylko ze wz•Teren jest niedostępny nie tylko ze wz
barier architektonicznych, które z obe
inwalidów, rodziców z dziećmi w wózka

•Cały obszar jest obecnie zdegradoway j g
znajduje się w samym środku Stolic
że turyści tu nie zaglądają.

obszar wzdłuż budynków ASP

zględu na ogrodzenia i strażników Jest w nim sporozględu na ogrodzenia i strażników. Jest w nim sporo
ecności w tym miejscu wykluczają osoby starsze,
ch.

any i wyizolowany z miasta. Trudno uwierzyć, żey y y y ,
cy. Dopóki jest w takim stanie to nawet lepiej,
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Przyszłość  ‐ Nasze postulaty

Najważniejszym motywem naszeg
prawdziwej przestrzeni publicznej, włączenie go w
podwójnie niedostępny: ponieważ jest ogrodzon
zachęcało do spędzenia tam czasu. Wręcz odwrot
przeganiający obcych powodują, że teren położon
z miasta, dostępny tylko dla upoważnionych.
Chcemy osiągnąć swój cel poprzez scalenie teren
sposób. Najbardziej ogólnodostępną, demokratyc
się park, a raczej ogród, a wzdłuż ulicy Królewsk
publicznie.

Bardzo ważnym dla nas warunkiem tego projeky g p j
miejsc dla osób niepełnosprawnych, matek z wó
splantowany. Jedynym miejscem wyniesionym po
chcemy umieścić orkiestrę, ale i on jest dostępn
boku. Miejsce dla orkiestry wyznaczyliśmy na
proponowanego przez nas budynku, a miejsce d
ogrodzie, wśród zieleni i na ławkach specjalnie
l kplacyku.

Takie otwarte, niebiletowane koncerty są bard
przyjęło się, że uczestnictwo w tak zwanej kultu
społecznych.

Kto to ma zrobić?

Postulujemy, aby właścicielem całego obszaru sta
z działek na tym terenie już należy do Warszawy
jest możliwe w świetle obowiązujących p
nieruchomościami.

Inwestorem całości projektu powinno być Mias
własnych na podstawie ustawy o samorządzie g
ulicy Królewskiej ma być według nas zabudowa
(częściowo lub w całości) komercyjnym dopuszcz
tego fragmentu terenu na zasadach opisanych
prywatnymprywatnym.
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o projektu jest uczynienie z tego terenu
w obręb miasta. Obecnie jest on niejako
ny i ponieważ nie ma tam niczego co by
tnie; zaniedbanie, brud oraz wartownicy
ny tak centralnie jest de facto wyłączony

u, zagospodarowanie go w jeden, spójny
czną formą przestrzeni publicznej wydaje
kiej budynki z przyziemiami dostępnymi

ktu była całkowita dostępność wszystkichy ęp y
ózkami, osób starszych. Teren jest celowo
onad poziom ogrodu jest taras, na którym
ny dzięki szerokiej i wygodnej pochylni z
a tarasie, wzdłuż południowej elewacji
dla publiczności ‐ wokół orkiestry oraz w
na tę okazję ustawianych na centralnym

dzo ważne szczególnie w Polsce, gdzie
urze wysokiej jest zarezerwowane dla elit

ało się Miasto Stołeczne Warszawa. Jedna
y. Przekazanie pozostałych działek miastu
przepisów ustawy o gospodarowaniu

to Stołeczne działające w ramach zadań
gminnym. Ponieważ część obszaru wzdłuż
ana nowymi budynkami o przeznaczeniu
zamy możliwość sfinansowania zabudowy
h w ustawie o partnerstwie publiczno ‐



Plan sytuacyjny
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Zieleń

Chcieliśmy połączyć tradycję z nowoczesnością
powrót do przedwojennej zabudowy w połącze
sąsiadującego. Tradycyjną zasadę kompozycji zie
aranżacji.

Inspiracje projektowe 2,3,4,5

Renesansowy i barokowy ogród parterowy jesRenesansowy i barokowy ogród parterowy jes
europejskiego kręgu kulturowego. Wystarczy r
wiedzieć na jakim kontynencie się znajdujemy.

Koncerty na świeżym powietrzu są
kapitalnym połączeniem relaksu wśród
natury z uczestnictwem w kulturze.
Takie realizacje są znane ze Stadtparku
w Wiedniu lub z Luxemburga (na
zdjęciu6).

8

. W jednej koncepcji proponujemy
eniu z nowoczesną fasadą budynku
eleni ze współczesnymi formami jej

st chyba najlepszym wyróżnikiemst chyba najlepszym wyróżnikiem
rzucić okiem na taki obszar, aby



ść ść d dProponujemy sześć wejść do Ogrodu. O
wiodłoby przez ozdobny przejazd bramny
a postulowaną przez nas odbudowaną ka
terenu ASP ‐ byłoby dokładnie na osi bra
od postulowanej Alei Zwycięstwa – jedno

Proponujemy ciąg pieszy łączący wejście 
l łb ł kAlei Zwycięstwa. Prowadziłby wzdłuż kam

Królewskiej 3/5/7 i miałby szerokość ok. 

Postulujemy wybudowanie budynku d
jednocześnie tworzącego pierzeję Alei Zjednocześnie tworzącego pierzeję Alei Z
Pełniłby funkcję przejścia bramnego do
wystawową, kawiarnię oraz wejścia do t
jest celowo "przezroczysta" ‐ szklany, mi
Zwycięstwa, a nie oddzielać ją od
jednokondygnacyjny. Proponujemy aby
betonu o jasnoszarym zabarwieniu, z ze
Wnętrze jako przeciwwaga surowej zew
biało i polerowanego betonu.

Wejścia
d k k d ś łó śOd Krakowskiego Przedmieścia główne wejście

y kamienicy Grodzickiego, a drugie pomiędzy nią
amienicą Beyera. Trzecie wejście prowadziłoby z
amy od ulicy R. Traugutta. Czwarte, piąte i szóste
o z nich poprzez pawilon wejściowy.

Ciąg pieszy

od Krakowskiego Przedmieścia z wejściem od 
b kmienicy Beyera i proponowanego budynku przy 

8 metrów.

Pawilon

domykającego Ogród od strony zachodniej i
Zwycięstwa w linii zabudowy Pałacu CzapskichZwycięstwa w linii zabudowy Pałacu Czapskich.
Ogrodu i mógłby przy tym mieścić przestrzeń
oalet i zaplecza ogrodniczego. Jego architektura
inimalistyczny budynek ma łączyć Ogród z Aleją
niego. Pawilon byłby jednoprzestrzenny i
był wykonany z gładkiego, architektonicznego

ewnątrz nie tynkowanego ani nie bejcowanego.
nętrznej skorupy rozjaśnia biel bejcowanego na
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Takie ujęcie metodą kontrastu znakomicie uzupełję ą p
w stylu romantyzmu angielskiego.
Kieszonkowy buduar miejski to rodzinne miejsce 
hucznych zgromadzeniach państwowych, subtelna
Krakowskiego Przedmieścia.

Odpo
pergo
pnący

Wyjątkowo podzielona przestrzeń sprzyja
obsadzonych w wymyślne ozdobne wzoryobsadzonych w wymyślne, ozdobne wzory.

Wystawa kompozycji kwiatowych na rynku
Brukseli7.

10

nia pobliski zieleniec ASP utrzymany p y y

spotkań, oddech oraz relaks po 
a alternatywa dla pełnego gwaru 

oczynek w cieniu zapewniają
ole będące podporami dla roślin
ych

europejskim wystawom kwiatów

u w



Proponujemy dwa wariantowe, alternat
Oba opierają się na pomyśle stworzen
zaznaczonymi granicami w ludzkiej skali
Chcemy żeby ten teren stanowił osobną
– komunikacyjnymi i architektonicznymi.

Przedstawione warianty z
charakterze. Pierwszy jest bardziej forma
zieleni, głównie z zastosowaniem roślinno
powiększając ogród we wnętrzu architekt

Drugi wariant zakłada geometryczny uk
razem chciano uzyskać efekt miejscarazem chciano uzyskać efekt miejsca
parkowym, skłaniającym do dłuższego p
ogrodowym gabinecie lub na partię
powoduje zwiększenie uczucia zacisznośc

Widok ogrodu od postulowanej Alei Zwyc

tywne rozwiązania aranżacji zieleni w Ogrodzie.
nia miejsca wyraźnie wyodrębnionego, z jasno
– tak aby dało się je objąć jednym spojrzeniem.
całość, ale z wieloma powiązaniami z otoczeniem

achowują układ geometrycznym, lecz o różnym
alny. Przedstawia elegancki sposób kształtowania
ości niskiej. Tworzy otwartą przestrzeń, wizualnie
tonicznym.

kład przestrzeni na planie krzyża. Jednakże tym
a bardziej zacisznego o charakterze bardzieja bardziej zacisznego, o charakterze bardziej
pobytu, gdzie można umówić się na rozmowę w
szachów. Pozostawienie roślinności wysokiej
ci miejsca.

cięstwa 
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Wariant pierwszy – klasyczny ogró

Głównym założeniem tego wariantu była prób
przestrzenią o dużym znaczeniu historycznym.
Inspiracją był renesansowy ogród francuski, ch
elegancko urządzoną zielenią.

Widok z góry na ogród parterowy

Wizualizacja komputerowa inspirowana byWizualizacja komputerowa inspirowana by
projektanta

12

ód parterowy 

ba nawiązania dialogu z otaczającą 

harakteryzujący się symetrycznie i 

yła rysunkami odręcznymiyła rysunkami odręcznymi 



Powierzchnia została podzielona naPowierzchnia została podzielona na
Krokowskiego Przedmieścia charaktery
zielenią, nawiązującą do wielu
Druga część to mniej zobowiązu
drzewami tworzącymi niewielkie, równo

Całość wiąże kameralny plac, którego ce
formie, kształtem nawiązująca zarówno
i do specyficznego układu symetryczneg

Szkice fontanny, nowoczesnego akcentu 
ogrodzie. Po lewej szkice i wizualizacja fo
wariancie pierwszym

a dwie odmienne części. Pierwsza, bliżeja dwie odmienne części. Pierwsza, bliżej
zuje się niską, geometrycznie uporządkowaną
u europejskich ogrodów barokowych.
ujący zieleniec, obsadzony niskopiennymi
oległe aleje.

Model 3D ogrodu oraz rysunek
odręczny projektanta

entralnym punktem jest fontanna o nowoczesnej
do podziału fasady współczesnego budynku jak
o ogrodu.

Fontanna w wariancie drugim. 

w 
ontanny w 
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Wariant drugi ‐ ogród gabinetowy 

Wwariancie drugim podział na rabat
wgłębnikami mającymi na celu zróżnicowanie wy
niewielkich wnętrz. Tworzą one swego rodzaju gab
postaci wgłębnika jest inną formą niż parter kw
polskich ogrodach barokowych.

Wnętrza gabinetów we wgłębnikach wypełnion
roślinnością płożącą, roślinnością strzyżoną w nowo
(we wgłębniku najbliżej ASP) różnokolorowymi
zabawkami ogrodowymi. Stopnie do wgłębników p
jak w alternatywnej propozycji centralny punkt ogro
prostej formie sześcianu.p j

Oba warianty różni decyzja co do pozostawienia n
drzewostanu. W propozycji drugiej, ze względu na
przestrzeni zdecydowano się pozostawić najstarsze i

Widok na ogród z lotu ptaka.
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y żywopłotowo ‐ kwiatowe zastąpiono
ysokościowe i uzyskanie w ogrodzie
inety ogrodowe. Gabinet ogrodowy w
wiatowy, jednak często stosowaną w

o w wieloraki sposób: różnorodną
oczesne geometryczne kształty, a także
siedziskami będącymi jednocześnie

pełnią również rolę siedzisk. Podobnie
odu stanowi fontanna o nowoczesnej,

na terenie ogrodu części istniejącego
odmienny, mniej formalny charakter

i najzdrowsze drzewa.

Widok na ogród – aksonometria. 



W

Widok osi kompozycyjnych w ogrodzie: widok n
pawilonu oraz widok na oś poprzeczną z terenu

Widok na oś podłużną ogrodu od strony kamien
wgłębnik usytuowany wzdłuż budynku ASP w kt
(zdjęcie po prawej stronie). 

Wizualizacje ogrodu – wariant drugi.j g g

Widok na ogród z 
głównym ciągiem 
komunikacyjnym i yj y
tarasem na którym 
wyznaczono 
miejsce dla 
orkiestry 

na oś poprzeczną z tarasu, widok na oś podłużną z 
u ASP.

nicy Grodzickiego (zdjęcie po lewej stronie) oraz na 
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tórym znajdują się artystyczne zabawki terenowe 



Aleja Zwycięstwa

to nasz postulat z opublikowanego na przełomi
Piłsudskiego". Chcemy, aby ta aleja stała się przed
zadrzewioną przestrzenią pełną ławek, łączącą Ogró

Widok wzdłuż Alei Zwycięstwa.

Ulica Królewska

Również w przypadku ulicy Królewskiej główny
temu miejscu oddanie go mieszkańcom i turystotemu miejscu, oddanie go mieszkańcom i turysto
dla przechodniów ‐ to świetne miejsce na eleganc

Skrzyżow
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e 2008 i 2009 roku projektu "Plac
de wszystkim miejscem spacerowym,
ód Grodzickiego z Placem Piłsudskiego.

ym założeniem było przywrócenie życia
om Partery budynków chcemy otworzyćom. Partery budynków chcemy otworzyć
ckie sklepy.

wanie ulicy Królewskiej i Alei Zwycięstwa.



Przy ulicy Królewskiej,
Królewska 1) proponujemy odtworzenie

Budynek ten o charakterystyczny
belwederkiem świetnie organizował pr
Królewską, znakomicie wpisywał się w k

Proponujemy, aby parter i pierwsze
gastronomia). Chcielibyśmy, aby na wy
Organizacji Pozarządowych ‐ otwarte sie

Chmieliński (Stachowicz) Władysław; Wid
Beyera8

Kamienica Beyera

, od strony Krakowskiego Przedmieścia (ul.
e budynku zwanego kamienicą Beyera.

ym, zaokrąglonym narożniku zwieńczonym
rzestrzeń; wiązał Krakowskie Przedmieście z ulicą
kontekst okolicznej architektury.

e piętro pełniły funkcje usługowe (sklepy i
yższych kondygnacjach miasto urządziło Centrum
edem dni w tygodniu.

Skrzyżowanie Krakowskiego Przedmieścia i 
ulicy Królewskiejulicy Królewskiej.

dok Krakowskiego Przedmieścia z Kamienicą 
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Budynek Królewska 3/5/7

Odtwarzanie kamienic stojących przed drugą wojn
bezcelowe, gdyż budynki te nie przedstawiały
Proponujemy, aby w tym miejscu, w linii zabud
budynek. Chcemy, aby budynek ten miał dwie fasa
drugą od Ogrodu.

Projektując fasadę północną, skierowaną frontem
kryterium wpływające na kształt i wybór użyty
otoczenie dziedzictwa architektury polskiej. Rejon t
Dom Bez Kantów (jeden z czołowych przykładów m
Ważna jest również bliskość pl. Piłsudskiego ‐miejsc

Proponujemy spokojną, elegan
fasadę z piaskowca o szeroko otwart
ogólnodostępnym przyziemiu z zaokrąglon
narożnikiem. Czwarte, cofnięte piętro skutec
zmniejsza wrażenie wielkości jak i korespond
kształtem z pobliskim biurowcem "Metropolitkształtem z pobliskim biurowcem Metropolit
Tak potraktowana forma to ukłon i zara
kontynuacja myśli, sposobu projektowania w
wymienionych budynków.
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ną przy Królewskiej 3, 5 i 7 wydaje się
większej wartości architektonicznej.
dowy kamienicy Beyera stanął drugi
ady – jedną od strony ul. Królewskiej,

m do ul. Królewskiej za podstawowe
ych materiałów przyjęliśmy nobliwe
ten obfituje w cenne obiekty np. tzw.

modernizmu), Hotel Europejski, Bristol.
ca uroczystości państwowych.

ncką
tym,
nym
znie
duje
an"an .
zem

wyżej

Elewacja od strony ulicy 
Królewskiej‐ szkic 
projektanta

Narożnik: po lewej ulica 
Królewska, po prawej 
postulowana Aleja 
Zwycięstwa



Druga fasada (ogrodowa)Druga fasada (ogrodowa)
do istniejącej w tym miejscu
Sugerujemy transparentne szkło na całe
bryły w formie wysuniętych wykuszy
uplastycznia kubatury oraz dobrze znos
nieregularność poziomów nawarstwiając

ł k kTaras został potraktowany jako przest
gastronomicznych. To właśnie na nim wy

Widok na taras i fasadę 

Widok fasady od strony ASP

) jest współczesną wariacją, próbą nawiązania) jest współczesną wariacją, próbą nawiązania
u przed wojną oranżerii ogrodowej.
ej długości, podzielone na prostopadłościenne
y oraz cofających się witryn. Taki zabieg
si problemy nasłonecznienia obiektu poprzez
cego się szkła.

ń bl b łtrzeń publiczna wzbogacona o szereg usług
yznaczyliśmy miejsce dla orkiestry.
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Dlaczego chcemy wyburzyć „Kopnięty biuro

To budynek projektowany na potrzeby wojska,
zupełnie jak bastion albo cytadela: z esplanadą, fosą
W jego przyziemiu od strony ul. Królewskiej nie ma
plecami. Wydaje się być projektowany z myślą
przynajmniej demonstrantów. Taki budynek jest ant
wrogiem miejsca. Nic dziwnego, że wokół niego jest
Kopnięty biurowiec całkowicie ignoruje swoje oKopnięty biurowiec całkowicie ignoruje swoje o
Krakowskiego Przedmieścia (stąd nazwa „kopnię
terenach wojskowych w Rembertowie czy obok WA
to zbyt cenny obszar na tego typu budynek.

Największym problemem z tym budynkiem jestj ę y p y y j
Pniewskiego. Nazwisko słynnego autora jest ch
jego jedynym atutem. Można jeszcze twierdzić, że
rytmiczną fasadę, że jest wykonany ze szlachetn
materiałów, ale patrząc prawdzie w oczy trz
stwierdzić, że jest to architektoniczny i urbanistyc
knot. Jeżeli Radek Sikorski chce burzyć Pałac Kult
to lepiej by było żeby właśnie Kopnięty” zniknąto lepiej by było, żeby właśnie „Kopnięty” znikną
krajobrazu Warszawy.

Widok „Kopn

Przypisy końcowe – źródła ilustracji nie będących wł

•1 Przedwojenne zdjęcie kamienicy Beyera - autor nieznany; 
http://www.warszawa1939.pl/osoba_obiekty.php?osoba_id=191

•2  Zdjęcia ogrodu - autor Mileda; 
http://2.bp.blogspot.com/_pKvqe09VrtM/Shkou3CLtNI/AAAAAA
.jpg

•3 Zdjęcia ogrodu  – autor Kallgan; 
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Versailles Grand Triap //p p g/ / p p _ _

•4  Zdjęcia ogrodu – autor GeorgHH; http://pl.wikipedia.org/wiki/P

•5  Zdjęcie ogrodu  ‐ autor ivmali; http://www.polskaniezwykla.pl/gall

•6Widok orkiestry w parku w Luxemburgu – autor h2r ; http://ww

•7Wystawa kompozycji kwiatowych na rynku w Brukseli – autor S
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Collage Bruxelles.jpg
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http://en.wikipedia.org/wiki/File:Collage_Bruxelles.jpg

•8Chmieliński (Stachowicz) Władysław; Widok Krakowskiego Pr
(http://www.artinfo.pl/?pid=catalogs&sp=auction&id=1043&id2=

owiec”?

w czasach zimnej wojny, budowany
ą i murem oddzielającym go od miasta.
żadnych drzwi, jest odwrócony od ulicy
ą o odparciu nacierających wojsk, a
tymiejski, szkodliwy dla otoczenia, jest
t zawsze pusto.
otoc enie Nie tr yma linii abudowyotoczenie. Nie trzyma linii zabudowy
ęty”). Jego miejsce powinno być na
ATu, a nie przy Trakcie Królewskim. Jest

mit
yba
ma

nych
eba
czny
tury
ął zął z

iętego Biurowca” wzdłuż „fosy”. 

asnością FRW.

1

AAAARk/jawJfDqZ45c/s400/palac_wersal_Orangerie

non.jpg&filetimestamp=20050923082512http://jpg p p //

Plik:Ch%C3%A2teau_de_Villandry_01746.JPG

ery/userImages/2184.jpeg

ww.flickr.com/photos/h2r/218567235/

Solbergj; 

rzedmieścia z Kamienicą Beyera -

147651&lng=1)
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