
 
Dom przyjemności i inne osobliwości  

 na Warszawskiej Skarpie 
 

prezentacja przygotowana w ramach 
warsztatów Laboratorium Miasta: Skarpa 

Warszawska   



•  Cel:  
-  Przywrócenie mieszkańcom miejsca relaksu w centrum miasta, 
-  Umożliwienie oglądania miasta z wieży widokowej,  
-  Współistnienie przyrody I komfortu dalekiego patrzenia (dalekie patrzenie 

sprawia że czujemy się szczęśliwsi, uczucie wolności), 
-  Odrestaurowanie elizeum, które teraz popada w ruinę. 

 
•  Sposób: 
-  Połączenie nieczynnego elizeum z odbudową minaretu, który mieścił się w 

parku na Książem do II Wojny. Elementy małej architektury, 
-  W elizeum proponujemy klubokawiarnię/ miejsce wystawowe/ miejsce na 

koncerty (świetna akustyka), 
-  Minaret wychodzący z historycznego miejsca, w odległości kilkudziesięciu 

metrów od elizeum pełniłby funkcję wieży widokowej, na którą wejście 
będzie po pochylni, w środku winda oszklona, 

-  Minaret podświetlony w nocy, np. jak latarnia morska, 
-  Wieża widokowa miałaby około 18 metrów. 



PARK	  NA	  KSIĄŻĘCEM	  
•  Park	  został	  założony	  dla	  Kazimierza	  Poniatowskiego	  w	  latach	  1776-‐1779	  według	  projektu	  

Szymona	  Bogumiła	  Zuga	  jako	  rezydencjonalny	  ogród	  o	  charakterze	  sentymentalnym.	  Składał	  
się	  z	  dwóch	  części:	  geometrycznej	  z	  główną	  aleją	  i	  tarasami	  na	  skarpie	  oraz	  dzikiej	  z	  
promenadą	  i	  stawem	  z	  wyspą.	  Na	  terenie	  ogrodu	  wzniesiono	  m.in.	  Domek	  Imama,	  minaret	  i	  
pawilon	  chiński.	  W	  skarpie	  powstały	  podziemne	  korytarze	  i	  groty	  (Elizeum),	  częściowo	  
zachowane	  do	  dziś.	  (hYps://pl.wikipedia.org/wiki/Park_na_Ksi%C4%85%C5%BC
%C4%99cem_w_Warszawie)	  

•  Słynne	  ogrody	  księcia	  Podkomorzego	  Kazimierza	  Poniatowskiego,	  brata	  Stanisława	  Augusta,	  
Na	  Książęcem	  i	  Na	  Górze,	  założone	  na	  skarpie	  powyżej	  ulicy	  Solec,	  oddzielone	  były	  od	  siebie	  
wąwozem	  rzeczki	  Żurawki	  (późniejszej	  ulicy	  Książęcej;	  obecnie	  teren	  Centralnego	  Parku	  
Kultury	  i	  Wypoczynku	  i	  okolice	  ulicy	  Frascae).	  Wedle	  panującej	  mody	  na	  egzotykę,	  ozdobione	  
budowlami	  i	  pawilonami	  w	  różnych	  stylach,	  wzniesionymi	  w	  latach	  1776-‐1781	  przez	  Szymona	  
Bogumiła	  Zuga.	  Z	  prawej	  strony,	  w	  ogrodzie	  Na	  Książęcem,	  na	  szczycie	  wzgórza	  świątynia	  o	  
jońskich	  kolumnach	  i	  minaret	  turecki	  (istniał	  do	  drugiej	  wojny	  światowej),	  poniżej	  u	  stóp	  
groty	  z	  kaskadą	  duża	  sadzawka.	  Na	  wysepkach	  altana	  chińska	  i	  domki	  dla	  łabędzi.	  Z	  lewej	  
strony,	  w	  ogrodzie	  zwanym	  Na	  Górze	  na	  szczycie	  zbocza	  ukształtowanego	  tarasowo	  
drewniana	  Oberża,	  w	  której	  zamieszkiwał	  książę	  Podkomorzy	  po	  zrezygnowaniu	  z	  budowy	  
pałacu	  Na	  Książęcem,	  oraz	  sąsiadujące	  z	  nią	  budynki,	  z	  których	  prawy	  t.zw.	  Loży	  Masońskiej	  
zachował	  się	  w	  zmienionym	  stanie	  do	  dzisiaj.	  Ogrody	  były	  dostępne	  dla	  publiczności,	  atrakcję	  
stanowiła	  małpiarnia.	  (hYp://www.pinakoteka.zascianek.pl/Vogel/Vogel_7.htm)	  



Plan	  Ogrodu	  na	  	  Książecem,	  projekt	  Szymona	  Bogumiła	  Zuga	  
	  



Fragment	  Google	  Maps	  z	  zaznaczoną	  linią	  osi	  widokowej	  



Widok	  Ogrodów	  księcia	  Kazimierza	  Poniatowskiego	  
Na	  Książęcem	  i	  Na	  Górze.	  
hYp://www.pinakoteka.zascianek.pl/Vogel/Vogel_7.htm	   Minaret	  zniszczony	  w	  czasie	  II	  wojny	  św.	  

hYp://www.warszawa1939.pl/i.php?o=ksiazeca_minaret	  



Kilka	  propozycji	  wież	  widokowych	  





Kolibki	  .	  Gdynia	  –	  wieża	  widokowa	  
hYp://www.zamiasto.com.pl/miejsce_zdjecia,724,0,Wieza-‐widokowa-‐w-‐Kolibkach-‐
Gdynia.html	  

Kotowice-‐	  wieża	  widokowa	  
hYp://mobilny-‐przewodnik.pl/liseng/kotowice-‐wieza-‐widokowa/	  



Wola	  Krogulecka	  –	  wieża	  widokowa	  
hYp://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3442673,dolina-‐popradu-‐jak-‐na-‐dloni-‐zdjecia,id,t.html?cookie=1	  



Wola	  Krogulecka	  –	  wieża	  widokowa	  
hYp://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3442673,dolina-‐popradu-‐jak-‐na-‐dloni-‐zdjecia,id,t.html?cookie=1	  



Wieża	  widokowa	  w	  Puławach	  
hYp://gszafranek.flog.pl/wpis/4273043/wieza-‐widokowa-‐w-‐pulawach	  

	  



Projekt	  wieży	  w	  Wiedniu	  

hYps://www.tuwien.ac.at/aktuelles/news_detail/arecle/2718/	  	  



Karuzela	  Prater	  w	  Wiedniu	  
hYp://mmonika.flog.pl/wpis/1801940/karuzela-‐-‐prater	  



Heřmanice.	  Wieża	  widokowa	  
hYp://nickt.pl/hermanice-‐wieza-‐widokowa/	  



Elizeum	  

Podziemna	  rotunda	  wykonana	  z	  cegły	  usytuowana	  
w	  stoku	  Skarpy	  Wiślanej	  znajdująca	  się	  na	  terenie	  
Parku	  Marszałka	  Edwarda	  Rydza-‐Śmigłego	  (Parku	  
na	  Książęcem)	  w	  pobliżu	  skrzyżowania	  ulic	  Książęcej	  
i	  Kruczkowskiego	  w	  Warszawie.	  
Jest	  budowlą	  w	  typie	  maison	  de	  plaisance	  (domu	  
przyjemności),	  jedynym	  z	  zachowanych	  pawilonów	  
ogrodowych	  wchodzących	  w	  skład	  kompleksu	  
ogrodu	  romantycznego	  na	  „Książęcem”.	  

hYps://pl.wikipedia.org/wiki/Elizeum_w_Warszawie	  



	  	  Elizeum	  Projekt	  Szymona	  Bogumiła	  Zuga	  



Wejście	  do	  Elizeum	  	  stan	  obecny	  

hYps://pl.wikipedia.org/wiki/Elizeum_w_Warszawie#/media/File:PL_Warsaw_Elizeum.jpg	  



hYps://pl.wikipedia.org/wiki/Elizeum_w_Warszawie#/media/File:Elizeum_Warszawa_02.JPG	  



hYps://pl.wikipedia.org/wiki/Elizeum_w_Warszawie#/media/File:Elizeum_Warszawa_03.JPG	  





2008	  roku	  zorganizowano	  warsztaty	  dla	  
młodych	  architektów,	  których	  celem	  było	  
przedstawienie	  różnych	  koncepcji	  adaptacji	  
Elizeum	  i	  rozpoczęcie	  dyskusji	  na	  ten	  temat.	  
Architekci	  zaproponowali	  w	  miejscu	  Elizeum	  
m.in.	  restaurację,	  galerię,	  salę	  koncertową,	  teatr	  
oraz	  termy.	  Wśród	  propozycji	  pojawił	  się	  
również	  projekt	  odtworzenia	  domku	  imama	  z	  
minaretem,	  wiejskiej	  karczmy	  i	  pawilonu	  
chińskiego.	  

hYps://pl.wikipedia.org/wiki/Elizeum_w_Warszawie	  



hYp://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,95190,5348244,Piec_pomyslow_na_Elizeum_w_parku_przy_Ksiazecej.html	  



hYp://jems.pl/projekty/uzytecznosc-‐publiczna/konkurs-‐na-‐renowacje-‐elizeum.html	  



hYp://jems.pl/projekty/uzytecznosc-‐publiczna/konkurs-‐na-‐renowacje-‐elizeum.html	  



Ogród	  Sztuk	  

warszawa.sarp.org.pl	  	  



Ogród	  Sztuk	  

warszawa.sarp.org.pl	  	  



Teatr	  Elizeum	  Scena	  Kameralna	  

warszawa.sarp.org.pl	  	  



Termy	  Warszawskie	  

hYp://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34889,5388061,W_Elizeum_nie_bedzie_rozpusty.html;	  warszawa.sarp.org.pl	  	  	  



Winiarnia	  Elizeum	  

warszawa.sarp.org.pl	  	  



Niestety	  jak	  do	  tej	  pory	  plany	  rewitalizacji	  i	  
zagospodarowania	  Elizeum	  nie	  zostały	  zrealizowane.	  	  
Może	  warto	  wrócić	  do	  tego	  tematu	  bo	  podobno,	  
takiej	  drugiej	  rotundy	  ukrytej	  pod	  ziemią	  w	  Polsce	  
nie	  ma.	  	  



	  
	  
	  
	  
Przygotowały:	  
•  Jolanta	  Różdżyńska	  
•  Barbara	  Rosolska	  
•  Paulina	  Jędrzejewska	  
	  
Prezentacja	  powstała	  na	  warsztatach	  „Projektowanie	  przestrzeni	  publicznej	  uwzględniające	  potrzeby	  osób	  
w	  wieku	  60+	  (na	  przykładzie	  wybranego	  obszaru	  Skarpy	  	  Warszawskiej)”,	  prowadzonych	  przez	  Joannę	  
Porębską	  i	  Adama	  Jankiewicza,	  realizowanych	  w	  ramach	  projektu	  „Laboratorium	  miasta:	  Skarpa	  
Warszawska”	  przez	  Fundację	  Culture	  Shock.	  
	  
Patron:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Partnerzy:	  	  
	  
	  
Projekt	  współfinansuje	  m.st.	  Warszawa	  


