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ZA¸O˚ENIE PRZESTRZENNE WILLA KAROLIN-MARIANÓW
W ÂWIETLE NOWYCH DOKUMENTÓW
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1. Willa Karolin-Marianów. Elewacja
po∏udniowa. Fot. E. Pop∏awska-Buka∏o,
2005 r.
1. The Karolin-Marianów villa. Southern
elevation. Photo: E. Pop∏awska-Buka∏o,
2005.

Za∏o˝enie willowo-parko-  
we nazwane Willà Karo-

lin-Marianów po∏o˝one jest 
w Wiàzownie ko∏o Warszawy.
Ma∏o znane, chocia˝ orygi-
nalnie zakomponowane przez
znanego w XIX i na poczàtku
XX w. planist´ ogrodów Wa-
leriana Kronenberga, pozo-
staje w cieniu innego zespo∏u
w tej samej miejscowoÊci –
dawnego pa∏acu Radziwi∏-
∏ów. Barokowy pa∏ac zosta∏ 
w 2. po∏. XIX w. gruntownie
przebudowany przez jednego
z przedstawicieli zas∏u˝onego
warszawskiego rodu Szlen-
kierów – Jana Józefa. Brat
Józefa, Karol Jan, wzniós∏ 
w pobli˝u ok. 1880 r. swojà
letnià, podmiejskà rezydencj´
i za∏o˝y∏ wokó∏ niej park.

Dawna rezydencja Karola
Szlenkiera dotychczas nie do-
czeka∏a si´ ˝adnej dokumen-
tacji konserwatorskiej. Dla
parku w latach 70. XX w. wy-
konano opracowanie w ramach
Ewidencji Parków Wojewódz-
twa Sto∏ecznego, które przez
25 lat s∏u˝y∏o jako kompen-
dium wiedzy o za∏o˝eniu1. 
W szerszym zakresie tematy-
k´ za∏o˝enia, na tle genezy 
i rozwoju miejscowoÊci letni-
skowych po∏o˝onych na linii
otwockiej, podjà∏ Krzysztof
Oktabiƒski, autor cyklu mo-
nograficznego „Nad Mienià 
i Âwidrem”2.
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które umo˝liwi∏yby pe∏ne odtworzenie pierwotnego
wyglàdu dawnej siedziby Szlenkierów. Niemniej 
odnalezione materia∏y pozwalajà na sprostowanie 
i uzupe∏nienie dotychczasowych opracowaƒ, w któ-
rych nieznajomoÊç faktów skutkowa∏a b∏´dnà inter-
pretacjà zachowanych elementów za∏o˝enia, nazwy
oraz rangi obiektu.

Za∏o˝enie willowo-parkowe jest cz´Êcià pierwot-
nie wi´kszej ca∏oÊci: majàtku Wiàzowna, nale˝àce-
go w XIX w. najpierw do rodziny Radziwi∏∏ów, a po-
tem drogà licytacji wielokrotnie zmieniajàcego
swoich w∏aÊcicieli5. W latach 1864-1876 nastàpi∏a
parcelacja tego majàtku6. W cz´Êci po∏udniowej po-
wsta∏y osady o charakterze letniskowym i uzdro-
wiskowym, co bezpoÊrednio wiàza∏o si´ z poprowa-
dzeniem Kolei NadwiÊlaƒskiej w 1887 r. Cz´Êç
pó∏nocnà, w wyniku licytacji, zakupili w 1874 r.
Szlenkierowie, zamo˝ni warszawscy przemys∏owcy 
z bran˝y skórzanej. Podzielili jà na dwie nierówne
cz´Êci: dawny pa∏ac Radziwi∏∏ów wraz z najbli˝-
szym terenem7 przejà∏ Jan Józef, a pozosta∏à, mniej-
szà cz´Êç – Karol Jan. Na zakupionym terenie ok.
1880 r. Karol Jan Szlenkier i jego ˝ona Maria 
z Grosserów Szlenkier wznieÊli will´ i urzàdzili park.

Od imienia Karola Jana Szlenkiera posiad∏oÊç
zosta∏a nazwana Daczà Karolin, a póêniej Willà Ka-
rolin-Marianów8. Kolejni jej w∏aÊciciele, Chrzanow-
scy, spadkobiercy Szlenkierów, nazw´ t´ utrzymywa-
li i dopiero wspó∏czeÊnie zastàpiono jà nowà: Dwór
Chrzanowskich9, która zosta∏a wprowadzona w oder-
waniu od materia∏ów archiwalnych przez autorów
dokumentacji ewidencyjnej.

Po II wojnie Êwiatowej rozleg∏y niegdyÊ teren
posiad∏oÊci systematycznie ulega∏ parcelacji. W ostat-
nich latach  proceder ten nasili∏ si´ w takim stopniu, ˝e
w celu ochrony przed zabudowà wydzielonych w par-
ku dzia∏ek Wojewódzki Konserwator Zabytków
wszczà∏ z urz´du procedur´ wpisu do rejestru zabyt-
ków województwa mazowieckiego willi z parkiem.
Zwróci∏ si´ do Krajowego OÊrodka Badaƒ i Doku-
mentacji Zabytków o pomoc merytorycznà przy
okreÊleniu granic historycznego za∏o˝enia oraz ocen´
wartoÊci i stopnia zachowania willi. Wykonana na po-
trzeby WKZ kwerenda êród∏owa wykaza∏a istnienie
materia∏ów, które rzucajà nowe Êwiat∏o na histori´
obiektu, jego wartoÊç zabytkowà oraz granice, w któ-
rych powinien podlegaç ochronie. Niestety wykaza∏a
ona tak˝e, ˝e ksi´ga hipoteczna zatytu∏owana „Willa
Karolin-Marianów”3, która mog∏aby odpowiedzieç na
wiele pytaƒ zwiàzanych z najdawniejszà historià za-
∏o˝enia, uleg∏a zniszczeniu podczas II wojny Êwiato-
wej. Nie uda∏o si´ tak˝e odnaleêç ˝adnych planów
sytuacyjnych ani projektów architektonicznych4,

2. Plany z 1878 i 1891 r. zestawione w 1898 r. Sàd Rejonowy 
w Otwocku, KW Mieczys∏awów A nr 3052.
2. Plans from 1878 and 1891 amassed in 1898. Regional Court in
Otwock, KW Mieczys∏awów A no. 3052.

3. Plan z 1902 r. Sàd Rejonowy w Otwocku, KW Mieczys∏awów A
nr 3052.
3. Plan from 1902. Regional Court in Otwock, KW Mieczys∏awów
A no. 3052.
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Rozwój przestrzenny za∏o˝enia

Granice posiad∏oÊci Karola Jana widoczne sà na ma-
pie z 1898 r. Jest to teren w kszta∏cie zbli˝onym do
prostokàta, po∏o˝ony na wschód od trójkàtnego sta-
wu przylegajàcego do drogi na Lublin oraz na po∏ud-
nie od kana∏u zasilajàcego ten staw wodami z rzeki
Mieni10.

Oko∏o 1880 r. wzniesiono will´, a w 1881 r.
urzàdzono park11, o którym Maria Niklewiczowa,
wnuczka Karola Szlenkiera, pisa∏a: „Ogród dziad-
ków by∏ mniejszy ni˝ sàsiadujàcy z nim park, ale
przy∏àczono do niego cz´Êci parku, dzi´ki czemu by-
∏y w nim partie starodrzewu. Najs∏awniejszy w owym
czasie planista (Walerian Kronenberg) go zaprojek-
towa∏, a rzadkie, cz´sto egzotyczne drzewa i krze-
wy doskonale si´ rozwija∏y na tle starych topoli,
Êwierkowej alei i wspania∏ego kasztana ko∏o domu”12.

TrzydzieÊci lat póêniej Stefan Skawiƒski, cz∏o-
nek Towarzystwa Ogrodniczego Warszawskiego, tak
przedstawia∏ will´ i jej otoczenie: „Jest to wytworny,
lekki dworek, zbudowany na pagórku, panujàcym
nad ca∏à okolicà. Dom opleciony jest ca∏y pnàczami,
które wraz ze skalnemi roÊlinami, otaczajàcymi pod-
nó˝e pagórka, tworzà przeÊlicznà ca∏oÊç. Sam park,
za∏o˝ony w stylu angielskim, chocia˝ nie okaza∏y
rozmiarami, odznacza si´ pi´knoÊcià gibkich linji
dróg i niezmiernie gustownem rozmieszczeniem

zarówno skupin, jako te˝ i osobno stojàcych drzew 
i krzewów, tzw. soliterów. Przy zak∏adaniu parku
u˝yto obok znanych ju˝ dawniej drzew, tak˝e 
i wszelkich nowych naówczas odmian, przez co park
ten ma równie˝ du˝e znaczenie w zakresie drzewo-
znawstwa. Na szczególniejszà uwag´ wÊród tutej-
szej flory zas∏ugujà pi´kne d´by purpurowolistne 
o liÊciach wycinanych jak: Quercus americana coc-
cinea, Q. rubra, Q. palustris, Q. piramidalis i inne,
pi´knie rozroÊni´te Catalpa aurea, C. syringaefolia,
pi´kny tulipanowiec /Liriodendron tulipifera/, pstry
jesion amerykaƒski /Fraxinus americana aucubaefo-
lia/, purpurowa brzoza /Betula purpurea/, rzadki okaz
k∏´ka /Gymnocladus canadensis/, i wiele innych.
Ogólny podziw wzbudza∏y wielkie d´by i bia∏odrze-
wy, dawno ju˝ tu rosnàce, zw∏aszcza prastary dàb
obwodu przesz∏o 10 ∏okci majàcy. WÊród tego pi´k-
nego liÊciastego zadrzewienia przeÊlicznie odbijajà
ciemne grupy iglaste, pe∏ne ró˝nych odmian jode∏,
Êwierków, ˝ywotników i cypryÊników, roz∏o˝one 
na tle pi´knych trawników, na których ˝ywo rysujà
si´, uj´te w pi´kne formy, wzorzyste kobierce 
kwiatowe”13. 

Wed∏ug opisu Krzysztofa Oktabiƒskiego dom
mieszkalny wzniesiony zosta∏ na planie przecinajà-
cych si´ pod kàtem prostym prostokàtów, wyd∏u-
˝onych od wschodu i zachodu tarasami. Sta∏ na gro-
bli, ponad stawem, co do którego nie ma pewnoÊci,
czy wykopany by∏ przy zak∏adaniu parku, czy te˝
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4. Pa∏acyk w Wiàzownie, obroÊni´ty pnàczami. Fot. A. Maciejewski (w:) S. Skawiƒski, Wra˝enia z wycieczki cz∏onków Komisji Po∏àczonych
TOW do Wiàzowny, „Ogrodnik”, 1913, nr 34.
4. Palace in Wiàzowna, overgrown with climbers. Photo: A. Maciejewski (in:) S. Skawiƒski, Wra˝enia z wycieczki cz∏onków Komisji
Po∏àczonych TOW do Wiàzowny (Impressions from an excursion by members of the TOW Joint Commissions to Wiàzowna), “Ogrodnik”,
1913, no. 34.
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zosta∏ wtórnie wykorzystany w kompozycji parku.
Od strony zachodniej taras styka∏ si´ z lustrem wody
stawu, a jego mur oporowy mia∏ wysokoÊç ok. 1 m 
i stanowi∏ jednoczeÊnie obrze˝e zbiornika wodnego.
Z drugiego, wschodniego tarasu roztacza∏ si´ roz-
leg∏y widok na park, folwark i okolic´.

Zró˝nicowanie poziomów mi´dzy groblà a parko-
wym wn´trzem stwarza∏o dogodne warunki obser-
wacji, poszerza∏o i uatrakcyjnia∏o za∏o˝enie ogrodowe. 
W parku wa˝nà rol´ odgrywa∏ rozbudowany uk∏ad
wodny. Staw zasilany by∏ wodà za poÊrednictwem
kana∏u o d∏ugoÊci ok. 1300 m, prowadzàcego od
rzeki Mieni. Wzd∏u˝ stawu i kana∏u usypano groble 
o wysokoÊci dochodzàcej do 4 m. Na szerszej grobli 
usytuowano will´. Wn´trze parkowe, otoczone od
pó∏nocy i zachodu nasypami grobli, podporzàdko-
wane by∏o jej bryle, górujàcej nad terenem.

Park mia∏ charakter krajobrazowy, drzewa ros∏y
w wi´kszych skupiskach. Pomi´dzy nimi stworzono
polany parkowe, po∏àczone swobodnym uk∏adem
dróg. Na terenie parku umieszczono drobne elemen-
ty architektury ogrodowej: fontann´ przed domem,
mostek nad kana∏em. Uk∏ad komunikacyjny parku
sk∏ada∏ si´ z drogi biegnàcej od willi szczytem gro-
bli graniczàcej ze stawem do mostku nad kana∏em.
Druga droga przebiega∏a te˝ groblà nad kana∏em, 
ale os∏oni´ta by∏a szpalerem drzew. Dawa∏o to oso-
bie spacerujàcej mo˝liwoÊç obserwacji parku pod
Êwiat∏o.

RoÊlinnoÊç parku skomponowana by∏a z myÊlà 
o wykorzystaniu walorów dekoracyjnych poszcze-
gólnych gatunków roÊlin. M. Niklewiczowa pisa∏a:
„Ogród dziadków by∏ tak zwanym ogrodem angiel-
skim, urzàdzonym parkowo, tylko przy domu posia-
da∏ bardziej geometryczne rozplanowanie w∏aÊciwe
ogrodom francuskim. Drzewa i krzewy ros∏y swobod-
nie, usuwano jedynie dziczki, martwe ga∏´zie lub

5. Plan sytuacyjny za∏o˝enia. Stan
obecny: 1. Willa, 2. Zachowana
najstarsza cz´Êç za∏o˝enia projek-
tu W. Kronenberga, 3. Rozpar-
celowana wschodnia cz´Êç za∏o-
˝enia ze wspó∏czesnà zabudowà,
4. Cz´Êç za∏o˝enia przy∏àczona 
w 1903 r. ze wspó∏czesnà zabu-
dowà, 5. ¸àka – dawny staw, 
6. Rów – dawny kana∏ zasilajàcy
staw.
5. Situation plan of the premise.
Present-day state: 1. Villa, 2. Oldest
extant part of the premise design-
ed by W. Kronenberg, 3. Eastern
part of the premise divided into
plots with contemporary develop-
ment, 4. Part of the premise added
in 1903 with contemporary devel-
opment, 5. Meadow – former pond,
6. Ditch – former canal supplying
the pond.

6. Widok za∏o˝enia od ul. Parkowej. Fot. E . Pop∏awska-Buka∏o,
2005 r.
6. View of the premise from Parkowa Street. Photo: E . Pop∏awska-
Buka∏o, 2005. 
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zbytnie zag´szczenia. Klomby dywanowe znajdowa-
∏y si´ w pobli˝u domu, ale by∏o ich niewiele. Za
ogrodem ozdobnym by∏ niewielki warzywnik i sad”14.
Na grobli, na po∏udnie od willi zbudowano lodowni´.

Po Êmierci Karola Jana w 1900 r. oraz jego ma∏-
˝onki Marii w 1913 r. zarzàd nad majàtkiem spra-
wowa∏a rada familijna, a zw∏aszcza dwie m∏odsze
siostry: Zofia i Wanda, od 1899 r. ˝ona wybitnego
historyka literatury polskiej dr. Ignacego Chrzanow-
skiego. Po Êmierci ojca Zofia Szlenkierówna doku-
pi∏a ziemi´ po∏o˝onà na pó∏noc od kana∏u, którà po-
czàtkowo planowa∏a przeznaczyç pod budow´ sana-
torium dla dzieci z warszawskiego szpitala im. Ka-
rola i Marii. Ostatecznie jednak nie dosz∏o do reali-
zacji tego zamiaru i teren ten przy∏àczono do star-
szego parku jako „malowniczà, mniej zadrzewionà
jego parti´”15. Mapa z 1902 r., na której Dacza Ka-
rolin pokazana jest jeszcze w starych granicach, oraz
opis z czasopisma „Ogrodnik” pozwalajà datowaç t´
cz´Êç na 1903 r.16

Do dzisiaj zachowa∏ si´ jej opis z 1913 r.: 
„Z parkiem wykonanym przez W. Kronenberga, ∏à-
czy si´ nowsza cz´Êç jego za∏o˝ona przed 10-u laty
pod kierunkiem jednego z m∏odszych pejza˝ystów,
Antoniego Zaleskiego, obecnie instruktora Tow.
Roln. Kowieƒskiego. Cz´Êç ta obfitujàca w drobne
formy falistych trawników i liczne wàskie ulice, ro-
bi estetyczne wra˝enie, lecz jako utrzymana w guÊ-
cie miejskich skwerów, nie ∏àczy si´ harmonijnie 
z dawnym parkiem. Poza nià roztacza si´ du˝y sad
handlowy, posadzony przed dwoma laty na dwu-
dziestukilku morgach, który z kolei graniczy z la-
sem po∏o˝onym malowniczo nad wartkà rzeczkà”17. 
Nowe wn´trze, znajdujàce si´ poza kana∏em, po-
∏o˝one by∏o nieco wy˝ej i widokowo podporzàdko-
wane altanie stojàcej na wzgórzu. W owym czasie 
istnia∏a oÊ widokowa mi´dzy altanà a tarasami wil-

7. Willa Karolin-Marianów. Elewacja wschodnia. Fot. E. Po-
p∏awska-Buka∏o, 2005 r.
7. The Karolin-Marianów villa. Eastern elevation. Photo:
E. Pop∏awska-Buka∏o, 2005. 

li, utworzona przez celowo pozostawionà luk´ w na-
sadzeniu, co dodatkowo ∏àczy∏o ogród z otaczajà-
cym go naturalnym krajobrazem. 

W 1935 r. powódê zniszczy∏a stawid∏a na Mieni.
Melioracja pobliskich ∏àk spowodowa∏a, ˝e poziom
wód gruntowych obni˝y∏ si´ blisko o 1 m, co z ko-
lei przyczyni∏o si´ do wyschni´cia kana∏ów i stawu18.

Po Êmierci ciotki Zofii w 1939 r. i matki w 1951 r.
majàtek odziedziczy∏a Hanna Chrzanowska, córka
Ignacego i Wandy ze Szlenkierów19. W 1953 r. sprze-
da∏a ona majàtek w obce r´ce20. Od tamtej pory na-
stàpi∏y kolejne podzia∏y, w wyniku których obecnie
za∏o˝enie nale˝y do pi´ciu w∏aÊcicieli.

Charakterystyka stanu istniejàcego
za∏o˝enia
W zachowanej cz´Êci pierwotnego za∏o˝enia, zapro-
jektowanego dla Karola Jana Szlenkiera przez
Waleriana Kronenberga, ograniczonej od zachodu 
∏àkà (pierwotnie stawem), od pó∏nocy rowem

(pierwotnie kana∏em), od wschodu nowo wydzielonà 
drogà, a od po∏udnia ul. Parkowà, przetrwa∏a znacz-
na cz´Êç oryginalnych elementów kompozycji prze-
strzennej. Nale˝à do nich: 

q charakterystyczne ukszta∏towanie terenu z dwie-
ma groblami obsadzonymi alejowo;

q willa zlokalizowana w rozszerzeniu grobli nad sta-
wem (obecnie ∏àka) z szerokimi powiàzaniami wi-
dokowymi w kierunku zachodnim;

q znaczna cz´Êç starodrzewia tworzàcego osnow´
kompozycji wn´trz parkowych, kreujàcych przes∏o-
ny i otwarcia widokowe oraz uk∏ad alej;

q Êlady dróg parkowych przebiegajàcych po groblach;

q misa fontanny ogrodowej;

q skupiny krzewów ozdobnych w sàsiedztwie willi;

q lodownia usytuowana w pobli˝u willi;

q pozosta∏oÊci mostku nad kana∏em.
Zniszczeniu uleg∏a, niestety, rozparcelowana

wschodnia cz´Êç terenu. Na wydzielonych dzia∏kach
wzniesiono wspó∏czesne budynki i zmieniono ca∏-
kowicie zagospodarowanie terenu. 
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Na przy∏àczonej do za∏o˝enia w 1903 r. dzia∏ce
zachowa∏y si´ starodrzew oraz górka, na której sta∏a
altana. Zniszczeniu uleg∏a natomiast oÊ widokowa
∏àczàca will´ z altanà, gdy˝ przes∏oni∏ jà wspó∏czes-
ny budynek mieszkalny wzniesiony w Êrodkowej
cz´Êci tego terenu.

W dawnym uk∏adzie kompozycyjnym za∏o˝enia
wa˝nà rol´ odgrywa∏ sàsiadujàcy z nim staw (obecnie
∏àka), który sàsiadowa∏ bezpoÊrednio z tarasem za-
chodnim willi, stanowiàc dla niej pi´knà opraw´, 
a jednoczeÊnie otwiera∏ widok z willi na wieÊ i fol-
wark. Chocia˝ uk∏ad wodny nie funkcjonuje, jednak
dzi´ki zag∏´bieniu terenu obecnej ∏àki zachowa∏y si´
ówczesne relacje widokowe.

Willa Karolin-Marianów
Willa, stanowiàca letnià rezydencj´ Szlenkierów,
nies∏usznie nazywana jest w niektórych publika-
cjach dworem. Zbudowana zosta∏a przez Karola Jana
Szlenkiera dla ˝ony Marii i ich dzieci21 jako jedno-
rodzinny dom wolno stojàcy typu miejskiego, otoczo-
ny ogrodem. Malowniczo po∏o˝ona na wyniesieniu
terenu reprezentuje budowl´ o nieregularnej bryle
z∏o˝onej z prostokàtnego, pi´trowego korpusu i ni˝-
szej równie˝ prostokàtnej cz´Êci parterowej, przy-
krytej dachami dwuspadowymi.

Zbudowana zosta∏a ok. 1880 r., a jej projektan-
tem by∏ zapewne wspó∏pracujàcy z rodzinà Szlen-
kierów Witold Lanci22, syn Franciszka Marii Lan-
ciego, architekta w∏oskiego pochodzenia. Takà hi-
potez´ postawi∏ wspominany ju˝ Krzysztof Oktabiƒ-
ski23. Przypuszczenia te wydajà si´ doÊç prawdo-
podobne, lecz wàtpliwoÊci mo˝e rozstrzygnàç do-
piero wnikliwa analiza twórczoÊci Lanciego24. Za
autorstwem Witolda Lanciego mo˝e przemawiaç fakt
zatrudnienia go przez K. Szlenkiera do projektu swo-
jej warszawskiej rezydencji: pa∏acu przy placu

Zielonym (obecnie Dàbrowskiego) w latach 1881-
1883, jak te˝ zastosowany w podwarszawskiej willi
neorenesansowy repertuar form.

Murowanà will´, zwanà dawniej Willà Karolin-
Marianów cechuje nieregularna bry∏a, wzniesiona na
planie zbli˝onym do krzy˝a greckiego, w postaci – jak
wspomina∏yÊmy – przecinajàcych si´ pod kàtem pro-
stym dwóch prostokàtnych skrzyde∏, oraz skromny wy-
strój architektoniczny. Pierwotnie bry∏a domu wzboga-
cona by∏a dwoma, parterowymi, najprawdopodobniej
drewnianymi, werandami od wschodu i zachodu kor-
pusu (niezachowanymi do dziÊ)25. Decydowa∏y one 
o kompozycji budynku, akcentujàc jego pionowà oÊ.
Wschodnia weranda zbudowana by∏a na planie
wieloboku26. Na parterze stanowi∏a rodzaj a˝urowego,
otwartego na ogród ganku, poroÊni´tego pnàczami.
W jej dolnej cz´Êci mieÊci∏ si´ sk∏adzik narz´dzi
ogrodniczych27. Na pi´trze weranda zast´powa∏a ta-
ras. Taki widok utrwali∏ fotograf Antoni Maciejewski
w 1913 r. (il. 4)28. Ze wzgl´du na brak dostatecznych
przekazów ikonograficznych niewiele mo˝na powie-
dzieç o przeciwleg∏ej werandzie (lub mo˝e tylko ta-
rasie), która otrzyma∏a plan prostokàta29. Niewàtpliwie
w póêniejszym czasie elewacj´ z tej strony budynku
urozmaica∏ balkon. Jego pozosta∏oÊci widniejà do dziÊ.

Uk∏ad wewn´trzny willi jest dwuipó∏taktowy:
przez Êrodek biegnie korytarz zaprojektowany na 
osi pó∏noc-po∏udnie, mieszczàcy schody na pi´tro 
i strych, oraz g∏ówne wejÊcia do budynku. Pozosta∏e
dwa wejÊcia prowadzà od strony wjazdu na teren 
posesji i od ty∏u. W cz´Êci parteru znajdowa∏y si´
dawniej: salonik, jadalnia, dwie sypialnie, kuchnia ze
spi˝arnià, ∏azienka, ubikacje dla gospodarzy i s∏u˝by.
Pi´tro sk∏ada∏o si´ z czterech sypialni30. Wn´trze by-
∏o praktycznie urzàdzone i wygodne31. Po II wojnie
Êwiatowej pierwotny uk∏ad zatar∏y nieznaczne prze-
kszta∏cenia budynku32, lecz nadal jest on czytelny 
w swoim g∏ównym zarysie.

8. Willa Karolin-Marianów.
Elewacja po∏udniowa. Fot. 
E. Pop∏awska-Buka∏o, 2005 r.
8. The Karolin-Marianów
villa. Southern elevation.
Photo: E. Pop∏awska-Buka∏o,
2005.
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Willa Karolin-Marianów zaprojektowana zosta-
∏a w duchu w∏oskiego renesansu. Wyró˝niajà jà de-
tale w postaci gzymsów, frontonów i p∏ycin nad nie-
mal jednakowo ukszta∏towanymi prostokàtnymi
otworami okiennymi i drzwiowymi – (tylko nad
g∏ównymi wejÊciami okulusy). Dzi´ki plastycznoÊci
tych obramieƒ elewacje willi nie sà p∏askie i mono-
tonne. Do innych zachowanych elementów dekora-
cyjnych nale˝à a˝urowe wype∏nienia szczytów dachu
w postaci drewnianych wsporników. Odnajdujemy

je w architekturze domów letniskowych tzw. linii
otwockiej i sà one niewàtpliwie jednym z wyró˝ni-
ków, obok werand i ganków, stylu zwanego popu-
larnie Êwidermajerem. 

Wnioski konserwatorskie
Za∏o˝enie jest Êwiadectwem ˝ycia minionych po-
koleƒ, dawnà letnià siedzibà znanego i cenionego
warszawskiego rodu przemys∏owców Szlenkierów,

KRAJOBRAZY

9. Aleja na grobli ograni-
czajàca za∏o˝enie od pó∏-
nocy. Fot. E . Pop∏awska-
Buka∏o, 2005 r.
9. Avenue on a dike de-
marcating the premise 
from the north. Photo: 
E. Pop∏awska-Buka∏o,
2005.
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oraz zas∏u˝onej dla kultury i medycyny polskiej ro-
dziny Chrzanowskich i powinno podlegaç ochronie
konserwatorskiej pod historycznà nazwà Willa
Karolin-Marianów. W swojej g∏ównej cz´Êci zapro-
jektowane przez wybitnego planist´ ogrodów Wale-
riana Kronenberga, zachowa∏o wi´kszoÊç oryginal-
nych i wyró˝niajàcych je elementów kompozycji
przestrzennej. 

Elementy niezachowane powinny zostaç odtwo-
rzone, przy czym dla cz´Êci z nich (rabaty kwiato-
we i skupiny krzewów) charakteryzujàcych si´
krótkowiecznoÊcià i zmiennoÊcià jest to normalny
proces piel´gnacji historycznego parku. Ochronie po-
winny podlegaç tak˝e zachowane powiàzania wi-
dokowe willi z terenem dawnego stawu i ekspozycji
budynku od strony ul. Lubelskiej, b´dàce jednym 
z g∏ównych walorów usytuowania willi na grobli. 
Dla zapewnienia zabytkowi harmonijnego sàsiedz-
twa nale˝y w przemyÊlany sposób kszta∏towaç za-
gospodarowanie przestrzenne otoczenia.

Dawny podmiejski dom Szlenkierów jest ÊciÊle
zwiàzany z za∏o˝onym obok parkiem, stanowiàcym
niewàtpliwie jego ozdob´. Mimo póêniejszych zmian
budynek pozostaje g∏ównym akcentem za∏o˝enia.
Reprezentuje szlachetne proporcje i chocia˝ uleg∏ pe-
wnym modyfikacjom (pozbawiony werand), zachowa∏
harmonijne, nieprze∏adowane ozdobami elewacje. 

Mgr in˝. Anna Marconi-Betka, architekt krajobrazu,
absolwentka Oddzia∏u Architektury Krajobrazu Wydzia∏u
Ogrodniczego oraz Podyplomowych Studiów Ochrony 
i Konserwacji Zabytkowych Za∏o˝eƒ Ogrodowych
w SGGW w Warszawie. Jest pracownikiem Krajowego
OÊrodka Badaƒ i Dokumentacji Zabytków.

Mgr Ewa Pop∏awska-Buka∏o, konserwator zabytkoznaw-
ca, absolwentka Instytutu Zabytkoznawstwa i Konser-
watorstwa Wydzia∏u Sztuk Pi´knych UMK w Toruniu.
Jest pracownikiem Krajowego OÊrodka Badaƒ i Doku-
mentacji Zabytków.
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The villa-park premise known as the Karolin-
Marianów Villa is located in Wiàzowno near

Warsaw. On land purchased in about 1880 Karol 
Jan Szlenkier and his wife, Maria Szlenkier, born
Grosser, built  their summer suburban residence and
laid out a park designed by Walerian Kronenberg, an
acclaimed garden specialist.

From the name of the owner the estate  became
known as the Karolin Dacha, and later – as the
Karolin-Marianów Villa. Its successive owners –
members of the Chrzanowski families, heirs of the
Szlenkiers – retained this name which only recently
has been replaced by the Chrzanowski Manor; this
new version has been created artificially by ignoring
archival material.  

The villa was designed in the spirit of the Italian
Renaissance, and despite later changes it remains the

main accent of the whole premise. Its noble propor-
tions have been preserved, and although it has been
subjected to certain modifications the building still
presents harmonious elevations unencumbered with
excessive decorations.

The Karolin Marianów Villa premise has retained
the majority of the original and distinctive elements
of its spatial composition.

The premise – symbol and testimony of the 
generations once inhabiting it as the former summer
residence of a renowned and  much valued family 
of Warsaw industrialists and members of the
Chrzanowski family – worthy contributors to Polish
culture and medicine, deserves to be guaranteed 
conservation protection under its historical name of
the Karolin-Marianów Villa.

SPATIAL PREMISE OF THE KAROLIN-MARIANÓW VILLA 
IN THE LIGHT OF NEW DOCUMENTS

10. Willa Karolin-Marianów. Widok od p∏n.-wsch. Fot. E . Pop∏awska-Buka∏o, 2005 r.
10. The Karolin-Marianów villa. View from the northt-east. Photo: E . Pop∏awska-Buka∏o, 2005.




