
Dziedzictwo
świdermajer

W styczniu 2016 roku na Wydziale Architektury Po-
litechniki Warszawskiej rozstrzygnięty został konkurs 
na najlepsze studenckie prace projektowe z zakresu mo-
dernizacji i konserwacji architektury w roku akademic-
kim 2015/2016. Józefowska część konkursu organizowa-
na była przez Zakład Dziedzictwa Architektonicznego  
i Sztuki WAPW oraz Fundację im. Elwiro Michała An-
driollego, pod Honorowym Patronatem Przewodniczą-
cego Rady Miasta Józefowa. W efekcie zajęć projekto-
wych na WAPW powstało kilkanaście zespołowych oraz 
indywidualnych prac koncepcyjnych prezentujących 
problem przystosowania zabytkowych budynków do 
współczesnych funkcji. Wszystkie prace zostały przed-
stawione i omówione w ramach pokonkursowej wysta-
wy pt. Przestrzenie dziedzictwa. Rewitalizacja centrum 
Józefowa polegająca na odbudowie historycznej osi mia-
sta (Miasteczko Świdermajer, Festiwal Otwarte Ogrody, 
Józefów 05.06.2016).

Analizując konkretne pomysły przyszłych architek-
tów, którzy wykazują różne podejście do tematu oraz 
różną wrażliwość – w szerszym aspekcie, możemy zasta-
nowić się, w jakim stopniu architektura świdermajer wy-
wierała i wywiera wpływ na materialne i niematerialne 
dziedzictwo kulturowe linii otwockiej.

W obecnych czasach popularyzacja architektury świ-
dermajer sprawiła, że mianem tym określa się nie tyl-
ko letniskową, nadświdrzańską, drewnianą architekturę  
linii otwockiej. Czy na określenie np. drewnianej archi-
tektury letniskowej, ale występującej na innym obszarze, 
można stosować nazwę świdermajer? ©
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Zajęcia
projektowe

w Józefowie
27 stycznia 2016 roku rozstrzygnięty 

został konkurs na najlepsze prace 
projektowe z konserwacji i modernizacji 

wykonane na semestrze I i III studiów 
magisterskich na Wydziale Architektury 

Politechniki Warszawskiej. Jury 
konkursowe reprezentowało

organizatorów konkursu, władze 
samorządowe: Józefowa, Konstancina-

Jeziorny, Marek, Płońska, Sochaczewa 
oraz Fundację Andriollego.  

Miasto Józefów należy do tzw. pasma otwockiego gru-
pującego miejscowości letniskowo-uzdrowiskowe położone 
wzdłuż otwartej w 1877 roku linii kolejowej z Warszawy do Lubli-
na (Kolej Nadwiślańska) i uruchomionej w 1914 roku linii kolejki 
wąskotorowej z Wawra do Karczewa. Historycznie Józefów 
dzieli się na kilkanaście części, które są dawnymi letniskami 
lub wsiami. W okresie przedwojennym przebywało tu w sezo-
nie do 3 tys. kuracjuszy i letników, a stałych mieszkańców było 
ok. 1500. Decyzją Rady Państwa z 1962 roku Józefów został 
podniesiony do rangi miasta. W jego skład weszły następują-
ce miejscowości: Józefów, Emilianów, Dębinka, Górki, Nowa 
Wieś, Kolonia Błota, Michalin oraz Rycice, które to od tego 
momentu stały się zarazem dzielnicami miasta. W Strategii 
Rozwoju Józefowa miasto przedstawione jest jako „Józefów 
nad Świdrem – miasto sosen, mikroklimatu i trzech rzek”. Józe-
fów uchodzi także za kolebkę stylu „świdermajer”.

W założeniach programowych Wydziału Architektury Poli-
techniki Warszawskiej obowiązkowe zajęcia projektowe na stu-
diach magisterskich stanowią uzupełnienie teoretycznych wia-
domości zdobytych przez studentów na poziomie inżynierskim.  
Cel zajęć sprowadza się do przyswojenia przez studentów umie-
jętności projektowania w środowisku kulturowym i zabytkowych 
strukturach architektonicznych (urbanistycznych) oraz przekształ-
ceń struktur wymagających rewitalizacji i modernizacji. Szcze-
gólny nacisk położony jest na przyswojenie wiedzy dotyczącej 
analiz wyjściowych, uwarunkowań oraz zasad w projektowaniu 
konserwacji, modernizacji i przekształceń struktur architektonicz-
nych (urbanistycznych) z uwzględnieniem współczesnych wy-
mogów technicznych, konserwatorskich i funkcjonalnych oraz 
ochrony wartości środowiska kulturowego. 

Celem zadania jest przygotowywanie rozwiązań projek-
towych, uwzględniających zarówno oczekiwania konserwa-
torskie jak i społeczne. Z dydaktycznego punktu widzenia jest 
to próba włączenia studentów w bardziej praktyczną stronę 
procesu projektowego – powiązania teoretycznego podej-
ścia akademickiego z realiami życia. 

Studenci 1 roku studiów magisterskich (5 rok studiów), pod-
czas semestru zimowego 2015/2016, w ramach zajęć projekto-
wych na WAPW (prowadzący dr inż. arch. Marcin Górski) otrzy-
mali do opracowania kilka obiektów położonych w Józefowie.

Obszar problemowy / zajęciowy nr 1: 
Józefów, ul. Wyszyńskiego 1, bud. „B”

Budynek „B” Urzędu Miasta w Józefowie, siedziba Rady 
Miasta Józefowa.

Projekt modernizacji z rozbudową w zakresie:

- remont elewacji, 
- nowe uzupełnienie w miejscu niezachowanej 
  piętrowej drewnianej werandy z przystosow 
  niem do funkcji obsługi Urzędu Miasta (piętro)  
  i Rady Miasta (parter), 
- zagospodarowanie otoczenia.

Zakres prac:

Praca w zespole 2-osobowym, studia wyjściowe i wnioski, 
waloryzacja konserwatorska w skali zespołu, projekt zagospo-
darowania terenu, tematy indywidualne.

Obszar problemowy / zajęciowy nr 2: 
Józefów, ul. Wyszyńskiego 2 

Wilegiaturowe tradycje Józefowa, kultura i sztuka. Adapta-
cja dwukondygnacyjnego budynku drewnianego połączona 
z budową nowego pawilonu.

Marcin Górski
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Zakładane funkcje:

- siedziba Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
- siedziba Stowarzyszenia Przyjaciół Józefowa, 
- siedziba Polskiego Związku Emerytów,  
  Rencistów i Inwalidów, 
- izba pamięci, 
- miejsce spotkań z salą konferencyjno- 
  bankietową, 
- ewentualnie zajęcia dla dzieci na piętrze, 
- nowoprojektowany pawilon ekspozycyjno 
- konferencyjny z możliwością wszechstronnej 
  aranżacji, 
- aranżacja ogrodu z altanami.

Zakres prac:

Praca w zespole 2-osobowym, studia wyjściowe i wnioski, 
waloryzacja konserwatorska w skali zespołu, projekt zagospo-
darowania terenu, tematy indywidualne.

Obszar problemowy / zajęciowy nr 3: 
Józefów, ul. Wyszyńskiego 11

Przeznaczenie: Dom Senior-WIGOR (opieka, wiedza,  
aktywność).

Połączenie funkcji Uniwersytetu Trzeciego Wieku, klubu 
seniora, biblioteki i gabinetu rehabilitacyjnego (samorządy 
mogą starać się o środki zewnętrzne na ich utworzenie).

Zakładany opis funkcji:

- pobyt dzienny osób starszych, 
- modernizacja piętra z rozbudową, 
- gabinet (gabinety) z opieką pielęgniarską, 
- nowoprojektowana altana, 
- aranżacja ogrodu z altanami.

Zakres prac:

Praca w zespole 2-osobowym, studia wyjściowe i wnioski, 

waloryzacja konserwatorska w skali zespołu, projekt zagospo-
darowania terenu, tematy indywidualne.

Obszar problemowy / zajęciowy nr 4: 
Józefów, ul. Wawerska 31

Dawna stacja kolei wąskotorowej Wawer-Karczew. 
Dworzec kolejki w Józefowie, przy którym zatrzymywały się 
„cuda techniki”, jak mawiał o składach ich ówczesny ma-
szynista Symeon Surgiewicz, autor opracowania Warszaw-
skie ciuchcie. Każdy z  nich ciągnięty był przez parową lo-
komotywę o mocy około 40 KM, do której podpięte były 
70-osobowe, oświetlone i ogrzewane wagony, latem za-
stępowane przez efektowne wagony odkryte, pozbawione 
bocznych ścian, zwykle pękające w szwach od nadmiaru 
letników. 

Zadanie projektowe obejmuje adaptację obiektu (z ewen-
tualną rozbudową) na siedzibę redakcji „Rocznika Józefow-
skiego”, redakcji czasopisma „Świdermajer”, powstającego 
Muzeum Józefowa oraz  miejsce spotkań m.in. Fundacji An-
driollego. W projekcie należy uwzględnić wilegiaturowe tra-
dycje Józefowa, historię i architekturę. W zakres opracowania 
wchodzi:

- nowoprojektowana altana ekspozycyjna, 
- edukacyjna aranżacja przestrzeni  
  z lokomotywą i wagonem kolei wąskotorowej.

Zakres prac:

Praca w zespole 2-osobowym, studia wyjściowe i wnioski, 
waloryzacja konserwatorska w skali zespołu, projekt zagospo-
darowania terenu, tematy indywidualne.

W pierwszej fazie ćwiczeń projektowych studenci mieli 
obowiązek udziału w seminarium wyjazdowym na terenie 
miasta Józefowa. W ramach wyjazdu zorganizowane zo-
stały konsultacje z udziałem użytkowników, przedstawicieli 
władz samorządowych i lokalnych społeczności zaintereso-
wanych losem lokalnego dziedzictwa architektonicznego.
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Fot. Archiwum WAPW
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Zajęcia projektowe prowadzone były w formie grupowych 
omówień i dyskusji oraz korekt indywidualnych dotyczących 
opracowanych materiałów wyjściowych do projektu i kon-
cepcji projektowych. Przez pierwsze pół semestru ćwiczeniom 
towarzyszyły wykłady poświęcone zagadnieniom związanym 
z tematami projektowymi. Szczególnym elementem projekto-
wych opracowań studenckich jest część analityczna obejmu-
jąca zespołowe wykonanie opisu wraz z jedną planszą graficz-
ną. Wnioski i założenia projektowe podkreślają użyteczność 
warsztatową analiz. Zakres analiz obejmuje standardowo stu-
dia wyjściowe, wnioski oraz założenia projektowe, w tym:

- studia historyczne, 
- ocenę stanu zabytkowych struktur, 
- charakterystykę stanu zagospodarowania  
  obszaru problemowego,  
- obowiązujące ustalenia formalno-prawne, 
- oczekiwania społeczne, 
- założenia konserwatorskie i projektowe.

Specyfika warsztatu projektowego, który powinni opano-
wać studenci wiąże się z wielowątkowością zadań i rozbudo-
waną liczbą uwarunkowań projektowych, które można podzie-
lić na trzy grupy:

I. Konserwatorskie

1. W jaki sposób zostaną zapewnione funkcje dydaktyczne 
obiektu (wyeksponowanie, uczytelnienie pierwotnych 
cech obiektu lub jego reprezentatywnych fragmentów; 
punkty widokowe, miejsca ekspozycji  i główne ciągi pie-
sze dla publiczności; ekspozycje obiektu z zewnątrz; świa-
tło jako narzędzie ekspozycji, itp.)?

2. Jakie zabiegi konserwatorskie należy zastosować w opra-
cowywanym fragmencie i jego strukturalnych elemen-
tach (konserwacja, restauracja, nowe uzupełnienia)? 

II. Funkcjonalne

1. Jakie uwarunkowania i relacje zewnętrzne determinują 
rozwiązania funkcjonalne?

2. Jaki kształtować się będzie szczegółowy program funkcjo-
nalny (uwzględniając: założenia i uwarunkowania konser-
watorskie, uwarunkowania i relacje zewnętrzne; dostęp-
ne powierzchnie i kubatury, ewentualną mobilność form 
zagospodarowania i różne warianty wykorzystania prze-
strzeni w lecie i w zimie itp.)?

3. Jakie normy musi spełniać projekt (uwzględniając przy-
bliżoną, jednoczesną liczbę użytkowników i przyjęty pro-
gram funkcjonalny oraz obowiązujące normy i przepisy 
budowlane)?

III. Architektoniczne

1. Jaka jest wyjściowa zasada skomponowania wprowadza-
nych form architektonicznych, z zachowaną substancją 
zabytkową (z uwzględnieniem przyjętych założeń konserwa-
torskich)?

2. W jaki sposób przyjęta konserwatorska idea projektowa 
określa:

3. W jaki sposób uczytelniane będą zachowane, oryginalne 
fragmenty substancji zabytkowej (np. odsłonięcia funda-
mentów itp.)?

4. Czy i w jaki sposób uczytelniane/sygnalizowane będą 
niezachowane fragmenty lub detale np. płaszczyzny stro-
pów, podziały, narysy, klimat wnętrz (z uwzględnieniem 
stosowanych pierwotnie form, materiałów i kolorystyki)?

5. Jakie cechy (forma, materiał, kolorystyka) powinno mieć 
wyposażenie (np. meble, mała architektura, oświetlenie 
itp.) projektowanych przestrzeni i wnętrz?

W efekcie półrocznej pracy powstało osiemnaście zespo-
łowych oraz indywidualnych prac koncepcyjnych. Każda  
w innym ujęciu prezentuje problem przystosowania zabytko-
wych budynków Józefowa do współczesnych funkcji. ©

a/ konstrukcje budowlane; 
b/ rodzaje materiałów (w nowych strukturach  
     budowlanych i wnętrzach); 
c/ kolorystykę.

Fot. Archiwum WAPW
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Projekt konserwacji 
i modernizacji budynku
stacji Kolei Jabłonowskiej  
w Józefowie.
Opis koncepcji projektowej
Zadanie projektowe zakłada adaptację obiektu na siedzibę redakcji „Rocznika 
Józefowskiego”, redakcji czasopisma „Świdermajer”, powstającego Muzeum  
Józefowa oraz miejsce spotkań edukacyjnych Fundacji Andriollego. W projekcie  
należy uwzględnić wilegiaturowe tradycje Józefowa, historię i architekturę.

Martyna Rowicka, Małgorzata Dębowska

1. Studia wyjściowe i wnioski

1.1. Studia historyczne

Przedmiotem opracowania jest nieruchomość przy ulicy 
Wawerskiej 31, w Józefowie (gmina miejska, powiat otwoc-
ki). Na działce znajduje się obiekt wolnostojący, historycznie 
mieszczący stację kolejki wąskotorowej linii Jabłonna - Wawer 
- Karczew (tzw. Kolej Jabłonowska). 

Pomysł utworzenia kolei sięga końca XIX wieku. ,,Gazeta 
warszawska’’ z 02.06.1896 roku informuje o wniesieniu do war-
szawskiego Zarządu Dróg i Komunikacji podania o zezwolenie 
na budowę kolei, mającej połączyć Warszawę z Jabłonną - 
później pojawiły się modyfikacje projektu, przedłużające pro-
ponowaną trasę aż do Wawra. Po licznych dyskusjach doty-
czących planów budowy (m.in. zastrzeżenia składane przez 
Zarząd Miasta dotyczące kwestii potencjalnej konkurencji dla 
tramwajów konnych), w lutym 1897 roku została zawiązana 
Spółka Udziałowa Budowy Kolejki Jabłonna - Wawer. Spółka 
ta otrzymała koncesję na budowę linii kolejki parowej, o roz-
stawie szyn 800 mm, łączącej Jabłonnę i Wawer z Pragą (na-
brzeżem wiślanym omijając ulice miasta). 

Budowa torowisk trwała od maja 1899 roku do listopada 1900. 
10 grudnia tego roku uruchomiono pierwszy odcinek linii z Jabłon-
ny do głównej stacji miejskiej Warszawa Most. 4 stycznia 1901 roku 
linię przedłużono do Wawra, zaś prace nad przedłużeniem linii  
z Wawra do Starej Miłosny rozpoczęły się w 1907 roku. W 1912 roku 
Towarzystwo Budowy i Ekspoatacji Drogi Podjazdowej Jabłonna 
- Wawer otrzymało zezwolenie rządowe na budowę przedłuże-
nia kolejki do Karczewa. Nowy odcinek, uruchomiony 16 kwietnia 
1914 zawiera stacje: Anin, Kaczy Dół, Borków, Radość, Falenica, 
Jarosław - Anielin, Józefów, Świder, Otwock oraz Karczew. Prze-
dłużeniu linii towarzyszyła również rozbudowa infrastruktury, wraz 
ze wzniesieniem nowych budynków stacji oraz nowoczesnego 
mostu na rzece Świder (sześcioprzęsłowy, o konstrukcji żelbetowej).

Kolejka funkcjonowała z przerwami do około 1963 roku, 
kiedy to z powodu niskiej frekwencji skasowano jej ostatni 

odcinek. Przystanek Józefów został zamknięty znacznie wcze-
śniej, bo ok. 1952 roku, kiedy to Zarząd Kolei Dojazdowych  
w Warszawie zdecydował się na likwidację odcinka Warsza-
wa Most - Otwock. Trasa kolejki rozpadła się wówczas na dwa 
odcinki: Jabłonna - Warszawa Most oraz Otwock - Karczew.

Z historycznego układu zachowały się stacje w: Karczewie, 
Otwocku, Świdrze, Józefowie, Falenicy, Międzylesiu oraz Waw-
rze. Ważnym elementem jest również istniejący most na rzece 
Świder, wybudowany specjalnie na potrzeby kolejki. Dworce 
dawnych kolejek dojazdowych zaprojektował Konstanty Jaki-
mowicz. Ich budowę zakończono wiosną 1914 roku, a plano-
wy ruch otwarto 16 kwietnia 1914 roku.

Budynki stacji Międzylesie (Kaczy Dół), Radość, Józefów, 
przystanku Świder i stacji Kraczew były parterowe i jednego 
typu. Na przystanku Świder stały dwa identyczne budynki po-
łączone letnią werandą. Drewniane letnie werandy były rów-
nież na stacjach Radość i Józefów. Budynek stacji Falenica 
miał inny charakter niż pozostałe. Elementem wspólnym była 
dobudowana letnia drewniana weranda.

Wszystkie nowo wybudowane budynki stacyjne obsadzo-
no dookoła klonami i ogrodzono drewnianymi parkanami. 
Usypane z żużla perony miały murowane krawężniki z kamieni 
polnych, pobielone wapnem. Na peronach każdej stacji stały 
na drewnianych słupach lampy naftowe, na małych stacjach 
co najmniej dwie, a na większych więcej. Budynki stacyjne 
kryte były czerwoną dachówką, a ściany były bielone farbą. 
W latach 1934-1938, podczas remontów na niektórych sta-
cjach chodniki dla pieszych i perony zaczęto wykładać be-
tonowymi płytami.

Ze względu na liczne podobieństwa (m.in. niemal identyczny 
układ otworów na elewacji) oraz dobrze zachowane struktury 
zabytkowe, budynek stacji w Międzylesiu (ok 1907 r.) znajdujący 
się przy ulicy Mrówczej 102 może posłużyć jako element wspo-
magający analizę historycznego wyglądu stacji w Józefowie. 
Stacje w Józefowie i Międzylesiu różnią się głównie stopniem 
zachowania oryginalnych materiałów na elewacji. W Między-
lesiu można zaobserwować podmurówkę kamienną, która  
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w Józefowie została otynkowana. Na elewacji widoczne są cegły -  
w opracowywanym budynku również przysłonięte tynkiem. Inte-
resującym elementem jest szczytowa ściana budynku - obecnie 
widać pozostałości po zamurownanych drzwiach wejściowych 
oraz oknie na poddaszu. Oryginalna okładzina dachowa nie 
została zachowana - archiwalne zdjęcia również nie wskazują 
jednoznacznie na sposób wykończenia. Interesującym detalem 
jest okap dachowy, wykończony belką drewnianą. Trzy okna  
w elewacji frontowej posiadają drewnianą stolarkę.

1.2. Ocena stanu zabytkowych struktur  
             i układów przestrzennych

Archiwalne zdjęcie z 1970 roku ukazuje południowo-zachod-
nią elewację budynku. Widoczna na fotografii dachówka cera-
miczna została wymieniona na blachę. Kamienną podmurówkę 
otynkowano, zmieniono także kolor ścian z białego na jasnobrą-
zowy. Obiekt dobudowany do północno-zachodniej ściany sta-
cji kolejki wąskotorowej, został zburzony. Na zdjęciu z 1987 roku 
widoczne jest także przeprucie zamurowanego otworu okien-
nego na fasadzie od ulicy Wawerskiej. Okna dwuskrzydłowe  
z lufcikami, rama drewniana, w kolorze białym.

Dawna stacja kolei jabłonowskiej w Józefowie została zaada-
ptowana na funkcję mieszkalną. W części północno-wschodniej 
budynek został rozbudowany o strefę wejściową oraz dwa po-
mieszczenia (łazienkę oraz pokój mieszkalny). Oryginalną prze-
strzeń obiektu podzielono na dwa pokoje oraz przedpokój. 
Część wejściowa ze schodami zewnętrznymi zadaszona została 
falistą płytą PVC na prowizorycznej stalowej konstrukcji.

1.3. Charakterystyka stanu zagospodarowania 
            obszaru problemowego

Budynek stacji kolei zlokalizowany jest przy ulicy Wawerskiej 
31 w Józefowie. Północno-zachodnia ściana obiektu znajdu-
je się na granicy działki określonej przez plan miejscowy (bę-
dący w fazie uchwalania). Południowo-zachodnia elewacja 
usytuowana jest na granicy działki od strony ul. Wawerskiej. 
Od tej strony znajduje się wejście na działkę. Na terenie obję-
tym opracowaniem znajduje się garaż wolnostojący. Dojście 
do budynku utwardzone jest płytami betonowymi. Działka 
porośnięta jest zielenią niską oraz wysokimi drzewami. Zakres 
opracowania projektowego obejmuje obszar poszerzony do 
skrzyżowania z ulicą Ogrodową.

Aktualnie budynek zaadaptowany jest na funkcję mieszkalną, 
jednak przewiduje się jego przekształcenie na funkcję kulturalną 
o znaczeniu miejskim. Obecnie obiekt nie wykazuje silnego od-
działywania w strukturze funkcjonalno-przestrzennej. Całość ob-
szaru jest zaniedbana, drzewa przesłaniają częściowo budynek, 
uniemożliwiając jego wyeksponowanie. Wejście na działkę jest 
nieczytelne, co zaburza powiązania przestrzenne z ulicą Wawer-
ską. W dalszej części projektu przewiduje się uporządkowanie 
działki i wzmocnienie powiązań z centrum Józefowa.

1t.4. Obowiązujące ustalenia formalno-prawne

Opracowany teren znajduje się na obszarze Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,,Śródmieście Zachód”  
z kwietnia 2015 roku, który aktualnie znajduje się w fazie uchwa-
lania. Według aktualnych ustaleń projektowanego planu, budy-
nek znajduje się w obszarze linii rozgraniczających ulicy Wawer-
skiej (oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDL). Szerokość  
liniach rozgraniczających wynosi 26-41 metrów na odcinku od  
ul. Wyszyńskiego do ul. Polnej. Ustala się prowadzenie dróg rowe-
rowych dwukierunkowych, po wschodniej stronie ulicy Wawer-
skiej, o minimalnej szerokości 2m. Nie zostało uwzględnione czy 
budynek zostanie zachowany, oraz jaka część drogi zostałaby 
przeznaczona pod ewentualną rozbudowę.

Sąsiadującą jednostką terenową jest obszar oznaczony 
symbolem MN/U9, o przeznaczeniu podstawowym do zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług. Możliwe jest 
zastosowanie dla obiektu stacji kolejki, ustaleń dla w/w jed-
nostki lub wystąpienie o Warunki Zabudowy dla rozpatrywa-
nej w projekcie działki. Budynek nie znajduje się w Rejestrze  
i Ewidencji Zabytków.

1.5. Oczekiwania społeczne

Budynek stacji kolei wąskotorowej w Józefowie już na począt-
ku XX wieku stanowił naturalne miejsce spotkań, zarówno przy-
bywających turystów jak i społeczności lokalnej. Był on swoistą 
wizytówką miasta, pierwszym obiektem widzianym przez wysia-
dających z pociągu letników. Z tego powodu istotnym elemen-
tem oczekiwań społecznych wobec działań konserwatorskich  
i modernizacyjnych jest zachowanie historycznego oddziaływa-
nia obiektu. Konieczna jest zmiana przeznaczenia obiektu, jed-
nak założenie sposobu funkcjonowania - jako elementu integru-
jącego społeczność, powinno pozostać niezmienione.

W zakresie prac konserwatorskich i modernizacyjnych znaj-
duje się zakładana adaptacja obiektu na siedzibę redakcji 
,,Rocznika Józefowskiego’’ oraz czasopisma ,,Świdermajer’’ 
wraz z siedzibą Fundacji Andriollego oraz powstającego Mu-
zeum Józefowa. Wybrane funkcje jasno wskazują na potrzebę 
organizacji przestrzeni działającej na rzecz rozwoju społeczno-
ści lokalnej i regionalnej oraz skupiającej się na promowaniu 
treści historycznych.

,,Rocznik Józefowski’’ skupia się głównie na treściach histo-
rycznych i społecznych, publikując felietony, eseje i recenzje, 
pochodzące od lokalnych autorów, dotyczące historii miasta 
oraz zamieszkujących je rodzin. Przedstawia pełen obraz Józe-
fowa - jego stronę historyczną i współczesną.

Czasopismo ,,Świdermajer’’ wraz z Fundacją Andriollego 
działają na rzecz budowania świadomości regionalnej tra-
dycji, dotyczącej budownictwa stylu świdermajer. Zajmują 
się upowszechnianiem wiedzy o zabytkach oraz opieką nad 
nimi, zwiększając rolę budynków historycznych w budowaniu 
turystyki regionu. Organizacje podejmują również inicjatywy  
o charakterze edukacyjnym, organizując liczne warsztaty, 
spotkania i wydarzenia kulturalne.

Ostatnim elementem adaptacji stacji kolejowej jest utworze-
nie siedziby powstającego Muzeum Józefowa. Wystawa stała 
obejmowałaby historię powstawania miasta oraz przybliżała-
by sylwetkę Elwiro Michała Andriollego (1836-1893), wybitnego 
twórcy architektury świdermajer. Możliwość utworzenia wystawy 
czasowej i/lub plenerowej poszerzałaby działalność muzeum  
o realizacje dotyczące aktualnych wydarzeń z życia miasta.

1.6. Idea konserwatorska 
            i architektoniczna / urbanistyczna

Projekt konserwacji i modernizacji budynku stacji kolejki 
wąskotorowej ma za zadanie odpowiedzieć na szerokie po-
trzeby mieszkanców w zakresie organizacji instytucji kultural-
nych działających w mieście. Ze względu na charakter tych 
organizacji i ich misję dotyczącą krzewienia historii Józefowa, 
wszelkie prace projektowe muszą uwzględniać kontekst histo-
ryczny i wartość edukacyjną, którą posiada obiekt. Najważ-
niejszym zadaniem jest więc uczytelnienie historycznej formy 
obiektu oraz wykonanie częściowej rozbudowy (np. w formie 
pawilonu wolnostojącego), aby ułatwić rozdział funkcji propo-
nowanych dla budynku.

Stacja w Józefowie jest jedną z siedmiu zachowanych sta-
cji dawnej kolei jabłonowskiej. Pomimo adaptacji na funkcję 
mieszkalną, znaczną część obiektu stanowi oryginalna tkan-
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ka, przez co budynek stanowi znakomity przykład zabudowy 
tego typu, charakterystycznej dla początku XX wieku. Prze-
kształcenie stacji w budynek o funkcji kulturalnej, dostępnej 
dla mieszkańców oraz turystów, pozwoli na wniesienie do 
przestrzeni miejskiej i krajobrazowej nowych wartości.

W kontekście przestrzeni miejskiej, istotnym elementem jest 
wzbogacenie funkcjonalne ulicy Wawerskiej, przy której znaj-
duje się budynek. Aktualnie ulica ta, mimo lokalizacji w centum 
miasta, pełni głównie funkcję mieszkalną. Życie Józefowa sku-
pia się głównie wzdłuż ulicy Wyszyńskiego, gdzie zlokalizowane 
są obiekty administracji i kultury. Stworzenie nowej przestrze-
ni wystawienniczej w budynku historycznym, znajdującym się  
w odległości dojścia pieszego od najważniejszych obiektów 
miejskich, mogłoby zaktywizować również teren ul. Wawerskiej. 
Muzeum Józefowa wraz z Fundacją Andriollego i siedzibą lokal-
nej prasy, stanowiłoby nowe miejsce spotkań lokalnej społeczno-
ści oraz ważny punkt turystyczny dla przybywających z okolicy 
letników. Ze względu na funkcję, obiekt miałby również szansę 
stać się punktem informacyjnym miasta. Promocja bogatej hi-
storii i kultury Józefowa (m.in. jako unikatowego skupiska archi-
tektury świdermajerowskiej w Polsce) miałaby szansę odbywać 
się w równie interesującym historycznie obiekcie, stanowiącym 
istniejący przykład wartości promowanych przez miasto.

W przestrzeni krajobrazowej miasta, adaptacja budynku 
dałaby możliwość podniesienia estetyki obszaru, uporządko-
wania okolicznej przestrzeni. Ze względu na bardzo charakte-
rystyczną lokalizację (budynek nie znajduje się w pierzei ulicy, 
jest znacznie wysunięty) budynek staje się lokalnym centrum 
obszaru. Dodatkowym elementem wiążącym obiekt z miastem 
jest projektowana ścieżka rowerowa, która według Miejscowe-
go Planu Zagospodarowania Przestrzennego ma przebiegać 
przez opracowywaną działkę. Zaaranżowanie projektowanej 
ścieżki wraz z obiektem, daje możliwość zwiększenia przepływu 
ludzi oraz zaktywizowanie tej części miasta.

1.7. Zasady przekształceń w obszarze 
            problemowym

Na działce objętej obszarem opracowania znajdują się 
dwa budynki wolnostojące: budynek historycznej stacji kolei 
jabłonowskiej wraz z częścią dobudowaną oraz murowany 
garaż, nie będący częścią oryginalnego zagospodarowa-
nia terenu. Jako pierwszy krok ku uczytelnieniu struktury histo-
rycznej obiektu, planuje się rozebranie garażu oraz dobudo-
wanej części budynku. Prawdopodobnie budynek posiadał 
drewnianą werandę (analiza stacji powstałych w tym samym 
okresie, o identycznej strukturze). Z tego względu, możliwe jest 
przeprowadzenie odbudowy werandy lub jej współczesna in-
terpretacja, jako elementu charakterystycznego dla regionu.

Istotnym elementem przekształceń jest przeprowadzenie 
prac uzupełniających tkankę istniejącą oraz wzmacniają-
cych strukturę konstrukcyjną obiektu. Proponuje się przywró-
cenie kamiennej podmurówki, aktualnie przykrytej warstwą 
tynku mineralnego. Studia historyczne nie dały jednoznacznej 
odpowiedzi czy murowana ściana zewnętrzna budynku orygi-
nalnie była tynkowana, czy pozostawiono widocznym układ 
cegieł. Możliwe jest jednak całkowite lub częściowe odsłonię-
cie oryginalnej cegły. Archiwalne zdjęcia wskazują na wykoń-
czenie dachu za pomocą dachówki ceremicznej - proponuje 
się usunięcie aktualnego wykończenia i zastąpienie go zbliżo-
nym do oryginalnego materiałem, z zachowaniem wyraźnej 
różnicy w tkance oryginalnej i dodanej.

Budynek stacji, ze względu na niewielkie gabaryty i moc-
no użytkowy charakter, nie posiada rozbudowanego detalu. 
Ciekawym elementem jest drewniana belka podtrzymująca 
okap, która aktualnie znajduje się w złym stanie technicznym. 
Proponuje się wykonanie prac konserwatorskich w zakresie 
wzmocnienia konstrukcji oraz oczyszczenia elementów drew-
nianych.

Adaptacja obiektu na funkcje mieszkaniową, przyniosła 
liczne zmiany w strukturze i funkcjonowaniu. Poza wspomnia-
ną wcześniej rozbudową, wymieniona została oryginalna sto-
larka okienna i drzwiowa. Zdjęcia referencyjne innych stacji 
o zbliżonej formie (np. Międzylesie), wskazują na oryginalne 
drewniane ramy, z podziałem na trzy przęsła oraz prostokąt-
nym lufcikiem w części górnej. Prawdopodobnie montowano 
również drewniane okiennice.

W ramach adaptacji zmodernizowane zostało także wnę-
trze obiektu. Istotnym elementem prac konserwatorskich by-
łoby więc rozebranie stropu nad pomieszczeniami, celem 
wyeksponowania oryginalnej więźby dachowej. Dalsze ba-
dania dałyby jednoznaczną odpowiedź czy więźba wymaga 
dodatkowego wsparcia konstrukcji lub wymiany części ele-
mentów drewnianych. W przeciwnym wypadku proponuje się 
jedynie konserwację oryginalnego drewna, np. poprzez zasto-
sowanie preparatów wzmacniających tkankę.

Poza przekształceniami budynku stacji, aspektem wy-
magającym uwagi jest również zagospodarowanie działki. 
Wartością wymagającą ochrony konserwatorskiej jest tutaj 
charakterystyczna linia drzew przy elewacji frontowej budyn-
ku. Kolejnym elementem jest wytyczenie nowego dojścia 
do budynku (wraz z likwidacją istniejących płyt betonowych  
w formie ścieżki) oraz zintegrowanie całości kompleksu z pro-
jektowaną ścieżką rowerową na ul. Wawerskiej.

Ze względu na bogaty program funkcjonalny przewi-
dziany dla obiektu, możliwa jest realizacja nowego budyn-
ku lub jego części w zależności od przyjętej koncepcji jako 
współczesna interpretacja drewnianej werandy lub wolno-
stojącego pawilonu.

1.8. Wnioski

Proponowane przekształcenia w zakresie struktury  
budynku:

• uczytelnienie struktury historycznej, poprzez uzupełnie-
nia w tkance istniejącej;

• rozebranie dobudowanej części budynku  
oraz garażu znajdującego się na działce; 
przywrócenie historycznej kamiennej  
podmurówki;

•  opcjonalnie: dobudowa drewnianej werandy lub jej 
współczesnej interpretacji jako element dziedzictwa 
historycznego tego rejonu;

• przywrócenie historycznego wyglądu dachu (dachów-
ka ceramiczna);

• konserwacja detalu przy dachu;

• przywrócenie zamurowanych drzwi i okna  
w ścianie szczytowej budynku;

• modernizacja wnętrza: rozebranie sufitu  
podwieszonego, uczytelnienie struktury  
więźby dachowej, konserwacja elementów konstruk-
cyjnych;

• przywrócenie oryginalnych podziałów stolarki okiennej;

• odsłonięcie oryginalnej ceglanej elewacji.

   Proponowane przekształcenia w zakresie zagospodarowa-
nia terenu:

• utrzymanie linii drzew przy elewacji frontowej budynku;

• ewentualna dobudowa np. wolnostojący pawi-
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lon wystawowy Muzeum Józefowa (do dalszego 
doprecyzowania w indywidualnych projektach);

• wytyczenie nowego dojścia do budynku;

• zintegrowanie projektowanej ścieżki  
rowerowej na ul. Wawerskiej z projektem  
zagospodarowani działki;

• wzmocnienie relacji  
widokowo-krajobrazowych.

2. Założenia do projektu

Projekt zakłada adaptację budynku dawnej stacji kolei 
wąskotorowej w Józefowie na funkcje kulturalne (siedziba redak-
cji ,,Rocznika Józefowskiego’’, czasopisma ,,Świdermajer’’, Fun-
dacja Andriollego oraz Muzeum Józefowa). Ze względu na boga-
ty program funkcjonalny i niewielkie gabaryty obiektu, proponuje 
się adaptację budynku istniejącego wraz z rozbudową. Ustalony 
został podział projektu na dwie zasadnicze części: konserwację 
i modernizację budynku wraz z rozbudową oraz wzniesienie na 
działce wolnostojącego obiektu o funkcji wystawienniczej.

2.1. Konserwacja, modernizacja i rozbudowa 
            budynku (Martyna Rowicka)

Jako pierwszy etap przywrócenia historycznego charakte-
ru budynku dawnej stacji wąskotorowej planuje się usunięcie 
dobudowanej części od strony północno-wschodniej oraz od-
tworzenie zniekształconej elewacji.

Zakres działalności konserwatorskiej obejmuje uzupełnienia 
istniejącej tkanki oraz  wzmocnienie struktury konstrukcyjnej 

obiektu. Celem prac jest podkreślenie elementów charakte-
rystycznych dla budynków stacji Kolei Jabłonowskiej. Propo-
nuje się przywrócenie kamiennej podmurówki, aktualnie przy-
słoniętej warstwą tynku mineralnego oraz wymianę przekrycia 
dachu na dachówkę ceramiczną w kolorze czerwonym. Ana-
liza historyczna obiektu nie pozwoliła określić w sposób jedno-
znaczny czy ceglane ściany zewnętrzne budynku oryginalnie 
były bielone. Na przykładzie stacji w Międzylesiu (będącym 
projektem tożsamym z analizowanym budynkiem w Józefo-
wie) widoczna jest ceglana elewacja w naturalnym kolorze.

W ramach prac konserwatorskich niezbędne będzie 
wzmocnienie konstrukcji lub wymiana części drewnianych 
elementów będących w złym stanie technicznym. Ze wzglę-
du na skalę oraz pierwotną funkcję, obiekt nie posiada rozbu-
dowanego detalu.

 Proponowana jest wymiana ram okiennych z plastikowych 
na drewniane z podziałem na trzy przęsła oraz prostokątnym 
lufcikiem, określonych w oparciu o przykłady innych stacji.

 Uczytelnienie struktury historycznej możliwe będzie poprzez 
wyburzenie ścian działowych, powstałych na potrzeby aranżacji 
wnętrza mieszkalnego. Odsłonięcie więźby dachowej przez roze-
branie stropu nad pomieszczeniami pozwoli na uzyskanie cieka-
wego efektu przestrzennego. Powierzchnia użytkowa budynku po 
przekształceniach wynosić będzie ok. 31m2, możliwe jest zwięk-
szenie powierzchni poprzez zaproponowanie antresoli.

Planowana jest adaptacja budynku na siedzibę redak-
cji ,,Rocznika Józefowskiego’’, czasopisma ,,Świdermajer’’ 
oraz Fundacji Andriollego. Ze względu na nową funkcję oraz 
program użytkowy niezbędna będzie rozbudowa obiektu 
w miejscu dawnej drewnianej werandy od strony północno
-zachodniej. W ramach rozbudowy, możliwe jest przeprucie 
zamurowanych drzwi oraz okna w ścianie szczytowej histo-
rycznego obiektu. Nowa przestrzeń dodana do budynku, mo-
głaby mieć charakter półprywatny. Odwołując się do historii 
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miejsca, proponowane jest stworzenie obiektu przeziernego, 
o ażurowej konstrukcji, z wykorzystaniem nowoczesnych ma-
teriałów (duże przeszklenia) otwartego na okoliczną zieleń. 
Proponowane rozwiązania mają na celu podjęcie dialogu  
z historią oraz podkreślenie walorów architektonicznych daw-
nej stacji kolejki wąskotorowej.

2.2. Pawilon wolnostojący o funkcji  
            wystawienniczej (Małgorzata Dębowska)

Zakres opracowania projektowego zawierać będzie zago-
spodarowanie działki na terenie dawnej stacji kolei jabłonow-
skiej oraz projekt wolnostojącego pawilonu wystawowego dla 
powstającego Muzeum Józefowa.

Głównym celem projektowanego zagospodarowania terenu 
jest wzmocnienie relacji widokowo-krajobrazowych opracowy-
wanego kompleksu ze strukturą miejską. Pierwszym działaniem 
będzie uporządkowanie istniejących elementów oraz wyburze-
nie współczesnego garażu wolnostojącego. Przewiduje się czę-
ściowe usunięcie drzew (głównie o złym stanie) pod rozbudowę 
obiektu o werandę. Likwidacji wymaga istniejąca ścieżka z płyt 
betonowych - dojścia do budynków zostaną ponownie wytyczo-
ne i zrealizowane w formie mineralnych nawierzchni przepuszcza-
jących wodę. Planowana jest kompozycja o charakterze parko-
wym, z obiektami kulturalnymi zatopionymi w charakterystycznej 
zieleni. Powiązania z miastem tworzone będą poprzez realizację 
na terenie kompleksu części planowanej trasy rowerowej, łączą-
cej najważniejsze obiekty historyczne Józefowa.

Projektowany pawilon wolnostojący będzie pełnić funkcję 
przestrzeni wystawienniczej. Istotną wartością jest stworzenie 
obiektu elastycznego - łatwego do zaadaptowania na po-
trzeby wystaw czasowych, wydarzeń kulturalnych czy spotkań 
organizowanych przez pozostałe instytucje działające na te-
renie dawnej stacji Kolei Jabłonowskiej.

Przewiduje się projekt budynku parterowego, kompo-
nującego się z zielenią istniejącą (możliwie bez wycinania 
drzew). Pawilon o otwartym planie, z wydzieloną częścią 
techniczną (zawierającą sanitariaty, magazyn, część dla 
obsługi). Lekka konstrukcja (np. stalowa), pozwalająca na 
liczne otwarcia widokowe. Strefa wystaw o charakterze 
wielofunkcyjnym: możliwość wystawienia eksponatów czy 
plansz informacyjnych lub całkowite uwolnienie przestrzeni 
na potrzeby wydarzeń (wykłady, spotkania, warsztaty itp.). 
Istotną wartością jest danie możliwości wyjścia części wy-
darzeń na zewnątrz, celem przyciągnięcia większej grupy 
użytkowników. Budynek będzie nie tylko stanowić skończo-
ną formę przeznaczoną dla funkcji wystawowej, lecz tak-
że wydzielać będzie przestrzeń publiczną do dowolnego 
wykorzystania. Daje to szansę na większą integrację użyt-
kowników i wyjście z działalnością instytucji kulturalnych do 
zainteresowanych mieszkańców i turystów. © 

3. Materiały źródłowe
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Willa 
Balbinów 

w Józefowie – 
proponowany

projekt 
adaptacji

Zadanie projektowe zakłada 
przedstawienie wybranej koncepcji 

adaptacji obiektu z przeznaczeniem 
na Dom Senior-WIGOR (opieka, wiedza, 

aktywność) łączącego funkcje 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

klubu seniora, biblioteki i gabinetu 
rehabilitacyjnego. W projekcie 

należy uwzględnić wilegiaturowe 
tradycje Józefowa, historię i architekturę.

Marcin Andrzejewski, Katarzyna Krokos Rozwój miasta Józefowa, początkowo strefy wypoczynko-
wej dla mieszkańców Warszawy, sięga schyłku XIX wieku. Istot-
nym elementem rozwoju było dogodne położenie przy dyna-
micznie rozwijającym się szlaku kolejowym. W sezonie letnim 
liczba wczasowiczów odwiedzających Józefów dwukrotnie 
przewyższała liczbę jego stałych mieszkańców. W okresie mię-
dzywojennym Józefów zyskał miano ośrodka o charakterze 
uzdrowiskowym. Współcześnie Józefów jest ważnym punktem 
na mapie metropolii warszawskiej również z uwagi na jego 
walory architektoniczne. 

Willa Balbinów zlokalizowana jest w centralnej części Jó-
zefowa, przy skrzyżowaniu ulic Świderskiej i Wyszyńskiego. 
Pierwotna działka z licznymi zabudowaniami została wtórnie 
rozparcelowana. Willa ulokowana dziś pod adresem Wyszyń-
skiego 11 umiejscowiona jest frontem do ulicy Wyszyńskiego, 
a wjazd na posesję znajduje się od ulicy Świderskiej. Obiekt 
powstał w 1902 roku, w okresie rozkwitu drewnianej archi-
tektury świdermajer i tym samym kwalifikuje się do najstar-
szych budynków Józefowa i okolic. Willa łączy w sobie cechy  
architektury drewnianej i murowanej z początku XX wieku, co 
niewątpliwie stanowi o jej niespotykanym charakterze archi-
tektonicznym. Budynek ma cechy architektury historyzującej 
charakterystyczne dla początku XX wieku. Na fasadach bryły 
można dostrzec elementy sztukatorskie nawiązujące do de-
tali z czasów renesansu, klasycyzmu oraz starożytnego Rzymu. 
Drugim obiektem w Józefowie o podobnym wyrazie architek-
tonicznym jest Willa Jakubówka. W tym czasie powstał także 
najstarszy w Józefowie kościół rzymskokatolicki p.w. Matki Bo-
żej Częstochowskiej.

Ze względu na brak księgi hipotecznej Willi Balbinów dokład-
na historia budynku nie została ustalona. Po II wojnie światowej 
budynek stał się własnością Skarbu Państwa, został skomunali-
zowany w latach 90-tych oraz zasiedlony lokatorami. Pomijając 
dobudowę werand (w tym jednej podpiwniczonej – garaż) nie 
odpowiadających architekturze willi budynek pozostał w pier-
wotnym kształcie na planie wydłużonego prostokąta. Dwutrak-
towy układ wnętrz został przekształcony w ramach zasiedlania 
budynku i podzielony na trzy duże mieszkania.

Współcześnie obiekt cieszy się uznaniem mieszkańców 
także z uwagi na jego wartości kulturowe. Willa Balbinów ma 
liczne walory artystyczne i historyczne oraz widnieje w wykazie 
obiektów planowanych do włączenia do Wojewódzkiej Ewi-
dencji Zabytków.

Założenia architektoniczno-konserwatorskie

Analiza stanu technicznego obiektu oraz identyfikacja struk-
tur architektonicznych przyczyniła się do powstania głównych 
założeń dotyczących prac projektowych. Kluczowe dla pro-
jektu jest podkreślenie autentyzmu Willi Balbinów oraz dąże-
nie do oczyszczenia budynku ze zbędnych, dodawanych na 
etapie użytkowania elementów estetycznych i budowlanych. 
Brakujący lub zniszczony detal może zostać przywrócony, o ile 
przywrócenie go nie jest sprzeczne z teorią konserwatorską. 
Zdaniem autorów proporcje i skala historycznej bryły stanowią 
o jej charakterze architektonicznym oraz powinny pozostać  
w formie niezmienionej.

Obiekt, zyskując nową funkcję, powinien zostać dosto-
sowany do aktualnych standardów technicznych oraz do 
nowej, szczególnej grupy użytkowników. Ponieważ budynek 
dedykowany jest osobom starszym konieczne jest rozwiązanie 
problemów komunikacyjnych. Zasadniczym utrudnieniem, ze 
względu na charakterystyczne dla architektury świdermajera 
wyniesienie budynku powyżej poziomu terenu (oparcie 
obiektu na cokole), jest różnica poziomu między zewnętrzem  
a wnętrzem. W celu ułatwienia poruszania się osobom niepeł-
nosprawnym projekt zakłada montaż odpowiedniego sprzętu 
technicznego. 

Konieczna jest także termiczna i przeciwwodna izolacja 
budynku, zaprojektowana w sposób nie ujmujący jego archi-
tekturze. Interpretacja oczekiwań społecznych wskazuje, iż 
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adaptacja budynku do placówki Senior-Wigor wymaga za-
gospodarowania większej powierzchni użytkowych, niż aktual-
nie może zapewnić Willa Balbinów. Ewentualne powiększenie 
metrażu willi nastąpi przez dodanie nowych kubatur do istnie-
jącej, murowanej bryły. 

Autorzy sugerują rozbiórkę drewnianych werand. Werandy 
nie współgrają z historycznym wyrazem willi, posiadają niedo-
stateczny stan techniczny oraz mogą być niebezpieczne dla 
osób ograniczonych ruchowo. W celu uczytelnienia oryginal-
ności budynku rozebrana zostanie także murowana przybu-
dówka. Zabiegi architektoniczne i techniczne mają na celu 
zharmonizowanie ogólnej kompozycji oraz nawiązanie dialo-
gu form historycznych z nowoczesnymi. Działania autorów dą-
żyć będą do podkreślenia autentycznych, historycznych ele-
mentów architektury oraz do zastąpienia zdegradowanych 
form o niewystarczającym stanie technicznym.

Autorzy proponują zachowanie istniejącego wjazdu na 
teren posesji. Od strony południowo-zachodniej planowane 
jest wydzielenie około czterech miejsc parkingowych (dla pra-
cowników placówki oraz dla gości). Przed wejściem zostanie 
utworzony mały, utwardzony plac. Rozplanowanie miejsc po-
stojowych wiąże się z wycinką krzewów i zieleni, która nie pod-
lega ochronie. Dodatkowo zakłada się zachowanie leśnego 
drzewostanu („sosnowej enklawy”) oraz uporządkowanie krze-
wów ozdobnych i aranżację ogródka z roślinami uprawnymi.

Osiowość oraz proporcje willi stanowią o jej wartości histo-
ryczno-architektonicznej oraz są warte wyeksponowania. Au-
torzy proponują umieszczenie głównego wejścia do placówki 
w szklanym łączniku pomiędzy historyczną strukturą, a nowym 
obiektem użytkowym. Nowe formy otrzymają proporcje willi, 
aczkolwiek przedstawione w mniejszej skali. Autorzy zakładają 
odwzorowanie kąta spadku dachu.

Nowe bryły będą uproszczoną, współczesną achitektu-
rą z poszanowaniem świdermajerskiego detalu. W projekcie 
zagospodarowania przewiduje się także formy mieszczące 
funkcje pomocnicze i techniczne, np. altanę śmietnikową  
i garaż. Dostosowanie wnętrz do nowej funkcji jest możliwe bez 
znacznych przekształceń oraz wyburzeń ścian działowych. Po-
mieszczenia zorganizowane będą w układzie przechodnim, 
aczkolwiek komfortowym dla użytkowników. Umieszczenie 
pomieszczenia klubowego z biblioteką oraz pokoju odpo-

czynku dziennego od strony południowo-zachodniej umożli-
wia nawiązanie relacji wnętrz z ogrodem. Od strony ogrodu 
do prostokątnego planu doprojektowany zostanie nowy, 
drewniany taras.

Stan autentycznych elementów architektonicznych jest 
dostateczny, aczkolwiek zakłada się doraźne działania kon-
serwatorskie w celu podtrzymania jakości struktur. Nowe ele-
menty będą projektowane w oparciu o stan istniejący oraz 
nie rywalizując z zastaną tkanką.

 

Zasady tworzenia architektury pawilonu

Wejście główne znajduje się od ul. Wyszyńskiego, jako głów-
nego traktu skupiającego nowe inwestycje oraz życie miejskie 
(ratusz, plac miejski, przekształcenia innych obiektów). Zapro-
jektowano dwie kubatury: jedną pełną mieszczącą funkcje 
użytkowe (pomieszczenie klubowe i salę dziennego odpocz-
nyku) połączoną z willą przeszklonym łącznikiem; drugą ażuro-
wą w formie dwóch stężonych ram stalowych okrytych desko-
waniem pełniącą funkcję letniej altany wypoczynkowej.

Wybrany materiał elewacyjny (deski sosnowe) nawiązują 
do otaczającego krajobrazu leśnego i strategii rozwoju Józe-
fowa jako „sosnowej enklawy”.` Drewniane rozbudowy będą 
delikatnie niknąć wśród pni drzew i przez to eksponując bar-
dziej białą bryłę Willi Balbinów.

Dostawione bryły nawiązują gabarytami do zastanej Willi 
Balbinów: dopasowują się swoją długością do krótszego boku 
willi, zachowują kąt spadku jej dachu, są delikatnie niższe, aby 
podkreślić jej wagę i nie zdominować jej. Pawilon i altana od-
sunięte są od bryły willi, aby uniknąć efektu „doklejania” do 
niej nowych elementów, tak jak miało to miejsce w przypadku 
wcześniej istniejących ganków. Duże przeszklenia w łączniku 
dodają mu lekkości, a odbijające się w taflach drzewa zacie-
rają to połączenie. Dodatkowo, konstrukcja podłogi pawilonu 
oddylatowana jest od muru willi za pomocą wąskiej tafli szkła 
podkreślającej odrębność tych dwóch form. Wielkość i pro-
porcje otworów okiennych oraz szerokość pasa międzyokien-
nego w nowej kubaturze zaczerpnięte zostały z elewacji willi. 
Układ dwóch pomieszczeń w pawilonie nawiązuje do dwu-
traktowego układu pomieszczeń Willi. ©
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Fot. Okolice Józefowa, 1932 
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Miasteczko Świdermajer – 
Świdermajer Bike Picnic
Początek dziejów współczesnego miasta Józefowa łączy się głównie z takimi wydarzeniami jak  
budowa Kolei Nadwiślańskiej i uruchomienie w 1877 roku stacji Jarosław (na terenie dzisiejszego  
Józefowa) oraz powstanie po obu brzegach rzeki Świder, pierwszego nadświdrzańskiego letniska,  
które w 1883 roku otrzymało nazwę Brzegi. Letnisko to rozwijało się również dzięki aktywności  
mieszkańców Świdrów Małych z nadwiślańskiego Urzecza – na nowo odkrywanego od kilku lat. 

Robert Lewandowski

Podczas tegorocznego VIII. Festiwalu Otwarte Ogrody  
w Józefowie tradycyjnie organizowany jest (już po raz ósmy) 
Ogród Świdermajer – w tym roku jako Miasteczko Świderma-
jer. 5 czerwca (niedziela) w godzinach 11:00-17:00, przy ul. 
Kard. Wyszyńskiego 2 (na terenie dawnej posiadłości „Ko-
lonia Frankówka”), a także w najbliższej okolicy polecamy 
wydarzenia związane z historią, architekturą i dziedzictwem 
kulturowym miasta Józefowa oraz linii otwockiej.

 
Program Miasteczka Świdermajer 2016:

- godz.11:00-14:00, Historyczny Szlak Rowerowy,  
  rowerowa wycieczka po Józefowie, którą  
  poprowadzi Marzenna Szymańska. 
- godz. 11:00-17:00, spotkanie z Pawłem i Joanną  
  Szpygiel połączone z możliwością obejrzenia  
  i zakupienia prac fotograficznych. 
- godz. 11:30, prezentacja czasopisma „Świdermajer”. 
- godz. 11:30-15:00, pokonkursowa prezentacja  
  i omówienie prac studentów Wydziału Architektury 
  Politechniki Warszawskiej wykonanych w ramach 
  działań pt. Rewitalizacja centrum miasta Józefowa 
  polegająca na odbudowie historycznej osi miasta, 
  którą poprowadzi dr inż. architekt Marcin Górski,  
  wykładowca WAPW wraz z autorami projektów,  
  studentami WAPW. 
- godz. 11:30-15:30, przy stoisku Miasta Józefowa  
  polecamy indywidualne spotkania w formule  
  warsztatów, dyskusji, konsultacji społecznych  
  w kontekście powstającego programu rewitalizacji 
  oraz ochrony dziedzictwa kulturowego. 
- godz. 11:30-16:30, spotkanie z arch. Markiem  
  Przepiórką połączone z możliwością obejrzenia  
  i omówienia najciekawszych projektów i realizacji 
  współczesnych świdermajerów. 
- godz. 14:30-15:30, prezentacja projektu Łódzki  
  „Świdermajer XXI”, arch. Paweł Kordalski. 
- godz. 15:00-15:30, Józefów na Urzeczu - spotkanie  
  z antropologiem i archeologiem Łukaszem Maurycym 
  Stanaszkiem pt. „Porozmawiajmy o Urzeczu”. 
- godz. 15:30-17:00 spacer studyjny.

Jednocześnie polecamy: 

- wystawę prac pokonkursowych Przestrzenie  
  dziedzictwa. Rewitalizacja centrum Józefowa  
  polegająca na odbudowie historycznej osi miasta.
- wystawę Pawła i Joanny Szpygiel Trudne piękno… 
  i nie tylko. 
- wystawę Marka Przepiórki Nowy świdermajer –  
  neoświdermajer.

- wystawę Roberta Lewandowskiego Miasteczko  
  w stylu świdermajer. Dziedzictwo Andriollego oraz 
  wystawę Kronenberg, Andriolli i wilegiatura.

Ponadto zapraszamy do udziału w kameralnych spo-
tkaniach z autorami tekstów zamieszczonych w pierwszym 
tomie „Rocznika Józefowskiego”. 

Poszukujący letniskowego wytchnienia i relaksu będą mo-
gli zasiąść w ogrodowych fotelach przy interesującej książce 
lub udać się na „wilegiaturowy” spacer do zaprzyjaźnionej 
Willi Benkówka przy ul. 3 Maja 100 (w godzinach 15:00-17:00) 
lub do stolarni Henryka Jesiotra przy ul. Sosnowej 15 (w go-
dzinach 11:00-16:00), gdzie pod tym samym adresem działa 
pracownia „Meble Nietypowe” łącząca świdermajerowską 
ornamentykę z ciekawymi formami współczesnych mebli.

Świdermajerowymi klimatami będzie można de-
lektować się również przez cały dzień w cukierni Bab-
cia Hela lub w pizzerii Pizza z Radości w Józefowie. 
Ogrodowym wydarzeniom towarzyszyć będą: spotkania  
z  uczestnikami Warsztatów Świdermajer, z właścicielami świ-
dermajerów, z architektami, projektantami i snycerzami – 
współczesnymi twórcami stylu świdermajer (neoświdermajer), 
publikacje Wydawnictwa Świdermajer  m.in. plan „Gmina Let-
nisko Falenica i nadwiślańskie Urzecze”, zaktualizowany plan 
trasy „Świdermajer Bike Picnic”, spotkania przy stylizowanych 
rowerach Fera Bike, przy komfortowych rowerach Kettler i przy 
retro rowerach Świdermajer Vintage Bike (istnieje możliwość 
wypożyczenia roweru oraz odblaskowej kamizelki).

O godzinie 18:00 polecamy koncert zespołu „Świderma-
jer Orkiestra”. ©

Więcej informacji na: 

http://www.andriollowka.pl/ 
https://www.facebook.com
/swidermajerteam/
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Łódzki 
„Świdermajer

XXI”
Pani Anna Tomicka zgłosiła się do

łódzkiej pracowni architektonicznej
ze swoim marzeniem przeniesienia

dawnego domu letniskowego
w XXI wiek. 

Paweł Kordalski

Dom, w którym inwestorka spędzała wszystkie wolne 
chwile jako dziecko, wybudowany został w 1932 roku  
w stylu znanym powszechnie jako świdermajer i jest ob-
jęty ochroną konserwatorską w ramach wpisu do gmin-
nej ewidencji zabytków Gminy Tuszyn.

Ze względu na bardzo zły stan techniczny budyn-
ku, nadbudowę i liczne dobudowy w latach 80-tych 
XX wieku, brak zachowanego detalu snycerskiego 
i jakiejkolwiek ikonografii Łódzki Wojewódzki Konser-
wator Zabytków dopuścił rozbiórkę budynku pod wa-
runkiem sporządzenia projektu nowego obiektu na 
zasadzie odtworzenia wskazanych cech budynku 
pierwotnego. Należało m.in.: przywrócić i zachować 
proporcje i bryłę pierwotnego parterowego budynku 
z poddaszem, werandą i balkonami, odtworzyć pier-
wotne wielkości otworów okiennych i drzwiowych. Ze 
względu na bardzo skromne pozostałości detalu sny-
cerskiego wymóg stylizacji świdermajerowskiej ŁWKZ 
ograniczył do elewacji frontowej i bocznych. Zaleca-
ne działania konserwatora w połączeniu z nowocze-
snym podejściem do architektury i wnętrz, zarówno 
naszym jak i inwestorów, otworzyło drogę do stworzenia 
niepowtarzalnej architektury. Bardzo szybko powstał 
pomysł wybudowania części domu z wykorzystaniem  
w 100 % stylu świdermajer, który przenika się i kontrastuje 
ze współczesną architekturą.

Detale snycerskie dobraliśmy wspólnie z katalogu 
B. Liebolda, część nowoczesną zaprojektowaliśmy 
uwzględniając wszystkie elementy współczesnego 
domu na miarę potrzeb czteroosobowej rodziny XXI 
wieku. Oczywiście studia nad kształtem obiektu, po-
szukiwania formy i korekty związane z budżetem mają 
swoją osobną historię – jej część prezentujemy na 
planszach. 

Efektem końcowym podjętych działań jest projekt 
budowlany, który pozytywnie został zaopiniowany przez 
ŁWKZ i czeka na pozwolenie na budowę, która rozpocz-
nie się jeszcze w tym roku. ©
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Czas wolny z marką Kettler
To hasło, które wbrew powszechnie znanej opinii, to nie tylko aktywny
wypoczynek na bieżni, czy rowerze. Firma Kettler poprzez nowatorskie
rozwiązania od ponad 60 lat kształtuje zarówno  rynek sprzętu sportowego
i rekreacyjnego oraz wyznacza trendy w zakresie projektowania
i produkcji mebli ogrodowych.

Piotr Suchodolski

Przed nami okres wiosenno-letni. Spędzanie czasu wolne-
go na świeżym powietrzu, to już nie tylko moda, ale sposób 
na życie o tej porze roku. Wspólne posiłki pod gołym niebem, 
wieczorne spotkania z rodziną i przyjaciółmi, relaks  po cięż-
kim dniu wymagają odpowiedniej oprawy i stworzenia funk-
cjonalnej oazy. Granice między przestrzenią życiową ogrodu, 
a wnętrzem domu ulegają zacieraniu, dlatego firma Kettler  
z dużą dbałością podchodzi do oferowanych swoim klientom 
mebli ogrodowych, za pomocą których można szybko i łatwo 
zaaranżować swój niepowtarzalny zielony zakątek. 

Szeroka gama materiałów mebli Kettlera to z pewnością 
duże ułatwienie w doborze odpowiedniego zestawu do stylu 
domu, tarasu  lub ogrodu. Oferta obejmuje klasyczne wzory 
wykonane ze stali, nowoczesne i lekkie formy aluminiowe, me-
ble z technorattanu ze swoim rustykalnym charakterem oraz 
meble z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Całość oferty 
dopełniają ponadczasowe meble wykonane z drewna, szcze-
gólnie z jego egzotycznych  odmian. Producent oferuje także 
meble ogrodowe łączące w sobie różne materiały.

Różnorodność form to z kolei możliwość aranża-
cji powierzchni ogrodowej pod kątem interesującej 
nas funkcjonalności. W ofercie znajdziemy duży wy-
bór stołów i krzeseł do części jadalnianej; sofy i fotele  
z regulacją oparcia, huśtawki ogrodowe, czy też le-
żaki, jako element wyposażenia powierzchni gościn-
nej i wypoczynkowej.

Niepowtarzalny styl i oryginalność mebli doskonale pod-
kreślają wszelkiego rodzaju dodatki w postaci poduszek, wy-
łożeń i parasoli przeciwsłonecznych oferowanych w bogatej 
gamie kolorystycznej, szytych z wysokiej jakości  materiałów. 

Wszystkie oferowane przez firmę Kettler meble ogrodowe 
są w pełni odporne na warunki atmosferyczne, przy tym bar-
dzo trwałe i funkcjonalne. Nie wymagają specjalistycznych 
zabiegów pielęgnacyjnych i konserwujących, a  przechowa-
nie na okres zimowy nie musi wiązać się z ich umieszczaniem 
w garażu lub na strychu.  

Firma Kettler zwraca szczególną uwagę na oryginalność  
i niepowtarzalność  kolekcji, aby klient, który zdecyduje się na 
zakup mebli z naszej oferty czuł się wyróżniony i zadowolony.   

Dziesiątki lat doświadczeń, współpraca z najlepszymi  
w swojej dziedzinie, ciągłe podnoszenie standardów pozwa-
lają firmie Kettler oferować produkty najwyższej jakości, tak 
aby klienci jeszcze chętniej spędzali swój wolny czas razem  
z marką Kettler, także aktywnie. ©

Fot. Archiwum Kettler

Fot. Archiwum Kettler
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Nadchodzi ożywienie gospodarcze 
Powiatu Otwockiego!

Jędrzej Sudnikowicz

Spotkanie z kulturą
Katarzyna Bajer

Zapraszamy na 13. edycję Powiatowego Festiwalu Kultury, który odbę-
dzie się w dniach 25-26 czerwca w Parku Miejskim w Otwocku.

Powiatowy Festiwal Kultury jest jedną z największych imprez kultu-
ralnych w naszym regionie dedykowaną artystom, muzykom, plastykom, 
rękodzielnikom, którzy promują polską i regionalną sztukę. Program im-
prezy pozwala poznać bogactwo historyczno- kulturowe regionu, a zwłasz-
cza zapoznać się z kulturą kołbielską, której kolebka znajduje się na terenie 
powiatu otwockiego oraz z magicznym etnoregionem Urzecza.

W sobotę 25 czerwca odbędą się Targ Staroci. To akcja, która jest niepo-
wtarzalną okazją do pozbycia się rzeczy zbędnych, które dla innych okażą 
się przydatne np. mebli, starych książek, używanych zabawek, ubranek, bi-
belotów. Każdy może przynieść niepotrzebne przedmioty i mieć nadzieję, 
że ktoś będzie chciał je kupić lub wymienić. Dodatkową atrakcją będą sto-
iska bibliotek i księgarni zachęcające do zapoznania się z ich ofertą. Bę-
dzie można także poczytać wybrane pozycje na wygodnych leżakach przy 
dźwiękach muzyki klasycznej. 

Natomiast już w niedzielę na festiwalowej scenie wystąpią zespoły m.in. 
Muzyka Końca Lata, OCN, Klezmafour. Gwiazdą wieczoru będzie Happy-
sad. Nie zabraknie miejsca dla prezentacji dorobku najmłodszych rodzi-

mych twórców: solistów, zespołów muzycznych i tancerzy, wykuwających 
swój talent w lokalnych ośrodkach kultury i placówkach edukacyjnych. Do-
datkową atrakcją wydarzenia jest jarmark, na którym zaprezentują się lo-
kalni rękodzielnicy. Wystawcami będą  również osoby prezentujące zdrowe 
i tradycyjne wyroby garmażeryjne. Miejscowi twórcy przy swoich stoiskach 
będą prowadzili warsztaty rękodzielnicze, kulinarne itp. 

Zapraszamy  również osoby, które chciałyby się włączyć w organi-
zację Festiwalu na zasadach wolontariatu. Jeśli masz zdolności orga-
nizacyjne, lubisz aktywnie spędzać czas, interesują Cię sprawy lokalne 
dołącz do naszego zespołu. To niepowtarzalna okazja poznać ciekawych 
artystów tworzących tegoroczne wydarzenie. Szukamy osób dyspozy-
cyjnych w dniach 25-26 czerwca 2016 roku, odpowiedzialnych i komu-
nikatywnych oraz lubiących wyzwania. Oferujemy możliwość poznania 
artystów występujących podczas Festiwalu, zdobycie doświadczenia 
związanego z organizacją imprez, wystawiamy również zaświadczenia 
o udziale w wolontariacie.

Szczegółowych informacji na temat Festiwalu udzielają pracownicy Biu-
ra Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku tel. tel. 22 788 15 
34 wew. 387. ©

Już 22 czerwca 2016 r., w wyniku inicjatywy jednostek samorządu tery-
torialnego, Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie oraz 
Powiatowego Urzędu Pracy, w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury 
w Otwocku rozpoczną się pierwsze warsztaty biznesowo-gospodarcze dla 
przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i izb handlo-
wych, samorządu, szkół oraz innych jednostek zainteresowanych gospodar-
czym ożywieniem regionu.

Pierwsze warsztaty zainicjują cykl sześciu intensywnych, całodnio-
wych spotkań, w ramach których zostaną wypracowane konkretne dzia-
łania prowadzące do poprawy sytuacji gospodarczej regionu. To szansa dla 
wszystkich przedsiębiorców, którzy poszukują wzmocnienia kontaktów  
z lokalnym samorządem i NGO w celu realizacji wspólnych projektów  

o wysokim potencjale ekonomicznym. Warsztaty umożliwią nie tylko spo-
tkanie się przedstawicieli trzech sektorów, ale także realną współpracę pod 
okiem wybitnego zewnętrznego eksperta, którego warsztaty realizowane  
w całej Polsce okazały się ogromnym sukcesem.

Celem warsztatów jest wypracowanie, wraz z osobami decyzyjnymi 
reprezentującymi samorządy, wspólnych projektów gospodarczych moż-
liwych do zaimplementowania w naszym powiecie z wykorzystaniem po-
tencjału samych projektodawców, przy wsparciu pochodzącym z zewnętrz-
nych źródeł �nansowania.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zgłosić się do dnia 13 czerwca 2016 r. 
do lokalnych koordynatorów, których listę podajemy poniżej. Warsztaty są bez-
płatne. Liczba miejsc ograniczona! Wspólnie kreujmy przyszłość powiatu! ©
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