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Szlak ewangelicki w Warszawie związany jest nie tylko z miejscami, lecz przede wszystkim 
z konkretnymi ludźmi, ewangelikami, którzy tworzyli to miasto, wpływali na jego architekturę, 
kulturę, sztukę, przemysł, działali społecznie i charytatywnie. Współcześnie mieszka w stolicy 
ok. 3000 ewangelików trzech wyznań. Istnieją cztery ewangelickie parafie: dwie parafie ewan-
gelicko-augsburskie, parafia ewangelicko-reformowana oraz ewangelicko-metodystyczna. 
Na mapie zaznaczono tylko wybrane obiekty, jest to jedynie fragment opowieści o obec-
ności ewangelików w Warszawie. Niniejsza edycja została przygotowana w związku z Cen-
tralnymi Obchodami 500 lat Reformacji w Warszawie. Mamy nadzieję, że z czasem będzie 
ona poszerzana.
Opracowanie szlaku było możliwe dzięki współpracy z Tadeuszem Władysławem Świątkiem 
oraz Agnieszką i Jarosławem Zuzga. Dziękujemy Stołecznemu Biuru Turystyki za udostępnie-
nie wzoru mapy Warszawy, za jej przystosowanie do potrzeb szlaku podziękowania należą się 
Teresie Witkowskiej.

 A.  ul. Miodowa 21 – Centrum Luterańskie, Chrześcijańska Akademia Teologiczna. Budowę 
rozpoczęto w 1963 r. Dwa lata później oddano do użytku budynek mieszkalny, w 1968 r. 
administracyjny, a w 1970 r. uroczyście poświęcono budynek akademii.

 B.  pl. Małachowskiego 1 – kościół ewangelicko-augsburski Św. Trójcy, zaprojekto-
wany przez Szymona Bogumiła Zuga. Dzięki przywilejowi wydanemu przez Sta-
nisława Augusta Poniatowskiego ewangelicy mogli rozpocząć budowę w 1777 r., 
a pod koniec 1781 r. nastąpiło otwarcie i poświęcenie kościoła. 

 C.  al. Solidarności 74 – kościół ewangelicko-reformowany. Wybudowany w latach 1866-
1880 wg projektu Adolfa Loewego, członka parafii. Pierwszy kościół (dzisiaj budynek 
użytkowany przez Warszawską Operę Kameralną) poświęcono w 1776 r.

 D. ul. Mokotowska 12 – kamienica Wilhelma Bocka – wykupiona w 1922 r. przez 
amerykańską misję metodystów, która urządziła w niej kaplicę, będącą dzisiaj sie-
dzibą parafii ewangelicko-metodystycznej Dobrego Pasterza. W kamienicy do dzi-

siaj mieści się również założona wówczas Szkoła Języka Angielskiego (English Language 
Collage). W dwudziestoleciu międzywojennym mieściły się tam również studia filmowe.

 E.  ul. Puławska 2 – kościół ewangelicko-augsburski Wniebowstąpienia Pańskiego. 
Wzniesiony w latach 1902-1904 wg projektu architekta Wiktora Junoszy-Piotrow-
skiego na kaplicę prawosławną pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Paw-
ła przy Koszarach Keksholmskiego pułku piechoty JCW Franciszka Józefa (tytuł 

kurtuazyjny). W 1921 r. kaplica została przekazana przez władze wojskowe ewangelikom 
i przekształcona w 1922 r. w Ewangelicki Kościół Garnizonowy. Początkowo użytkowany 
przez luteran i reformowanych, obecnie tylko luterański.

 1.  pl. Małachowskiego 1 – gimnazjum męskie im. Mikołaja Reja, budynek zbudowany w 1906 
r., (w połowie ocalał) oraz gimnazjum żeńskie im. Królewny Anny Wazówny z 1922 r. (bu-
dynek już nie istnieje).

 2.  ul. Kredytowa 4 – kamienica (1853) parafii św. Trójcy. Mieści m.in. kancelarię parafialną, 
pomieszczenia katechetyczne i salę parafialną (arch. Ludwik Szmidecki). Budynek powstał 
z przeznaczeniem na dom starców, przebudowany w latach 1910-11 wg projektu Henryka 
Juliana Gaya)

 3.  ul. Mazowiecka 12 – „Mała Ziemiańska” (budynek nie istnieje). Znana warszawska kawiar-
nia okresu dwudziestolecia międzywojennego, założona w 1918 r., mieściła się w neore-
nesansowej kamienicy zbudowanej w 1857 r. Została założona przez Karola Albrechta, 
cukiernika, do spółki z Janem Skąpskim. Kawiarnia zawdzięczała swoją nazwę sąsiedztwu 
z Towarzystwem Kredytowym Ziemskim, zaś określenie „mała” wiązało się z początkowo 
niewielkim rozmiarem lokalu. Zbierali się w niej literaci, malarze, karykaturzyści, aktorzy 
i inne znane postacie.

 4.  ul. Mazowiecka. Swoją wytwórnię fortepianów miał tutaj Fryderyk Buchholtz (1792-1837). 
Grał na nich F. Chopin, F. Liszt i M. Szymanowska. Wyprodukowany w fabryce Buchol-
tza fortepian, zakupiony przez Chopina, został wyrzucony z okna Pałacu Zamoyskich. Na 
Mazowieckiej mieścił się również sklep z instrumentami muzycznymi firmy „Herman 
i Grossman”. Ludwik Grossman (1835-1915) był nie tylko kupcem, ale i autorem oper 
w stylu włoskim i francuskim, wykonywanych m.in. w Teatrze Wielkim w Warszawie oraz 
w mediolańskiej La Scali, Paryżu, Londynie i Neapolu. Był także autorem kantaty napisa-
nej z okazji otwarcia Kanału Sueskiego, za co został odznaczony Legią Honorową przez 
cesarza Francji Józefa Napoleona IV.

 5.  pl. Dąbrowskiego 6 (d. Pl. Zielony) – Pałac Szlenkierów, właścicieli garbarni w Warszawie 
i Berdyczowie. Od 1922 r. mieszczący ambasadę Królestwa Włoch, ob. Republiki Włoskiej. 
Szlenkierowie, to m.in. fundatorzy Szkoły Rękodzielniczej (Rzemiosł) dla Chłopców (ul. 
Górczewska), szwalni dla dziewcząt, Szpitala Dziecięcego im. Karola i Marii na Woli (nie 
istniejącego obecnie) oraz Szkoły Pielęgniarskiej (na ul. Koszykowej).

 6. ul. Marszałkowska 150 – (budynek frontem zwrócony do pl. Dąbrowskiego, aktualnie nie 
istnieje) – mieścił Dom Mody Bogusława Herse. Budynek został na początku lat trzydzie-
stych sprzedany z powodów finansowych. Dom Mody przeniósł się do Domu bez Kantów 
(Krakowskie Przedmieście – dom wojskowy).

 7.  ul. Marszałkowska 109 (budynek nie istnieje) – zakład optyczny z barometrami i termome-
trami Adolfa Jana Strausa. Stanisław Antoni Straus (1865–1942) był właścicielem sklepu 
przy ul. Nowy Świat 45. Bracia Stanisław i Adolf Straus byli prawnukami Krystiana Bogu-
miła, szatnego dworu ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego

 8. ul. Krakowskie Przedmieście 5 – Pałac Czapskich. Mieszkanie i pracownia malarza, ry-
sownika, pedagoga Zygmunta Vogla (1764-1826).

 9.  ul. Krakowskie Przedmieście 15 – od 1857 r. do II wojny światowej księgarnia spółki wy-
dawniczej „Gebethner & Wolff”. Wydawnictwo zajmowało boczne skrzydło pałacu Potoc-
kich od ul. Ossolińskich, ob. siedziba Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

10. ul. Ossolińskich 4, dawniej ul. Czysta 2 – nieistniejąca kamienica braci Emila i Gustawa 
Gerlachów, właścicieli znanej firmy optyczno-kreślarskiej „G. Gerlach” produkującej wy-
sokiej klasy precyzyjne urządzenia optyczne. Bracia Gerlach byli m.in. fundatorami apa-
ratury rentgenowskiej dla Szpitala Ewangelickiego.

11. ul. Wierzbowa 2 – nieistniejący już budynek, w którym przed II wojną światową mie-
ściła się siedziba Konsystorza ewangelicko-augsburskiego. Od 1925 r. mieszkał tam 
bp Juliusz Bursche.

12. Teatr Wielki – na otwarciu Teatru Wielkiego 24 lutego 1833 r. w spektaklu „Cyrulik sewil-
ski” Gioachina Rossiniego wystąpiła w roli Rozyny Katarzyna Aszpergerowa (1795–1835). 
Była aktorką i śpiewaczką, jej grą i śpiewem zachwycał się sam Fryderyk Chopin.

13. ul. Krakowskie Przedmieście 79 – kamienica kupców Roeslera i Hurtiga, którzy otwo-
rzyli w tym miejscu pierwszy dom handlowy w Warszawie, wg projektu Szymona Bo-
gumiła Zuga.

14. Zamek Królewski – siedziba apteki królewskiej, której aptekarzami byli m.in. Karol Fryde-
ryk Rode i Krzysztof Henryk Rode. Odbudowę Zamku po II wojnie światowej zawdzięcza się 
historykowi sztuki, muzeologowi i profesorowi UW Stanisławowi Lorenzowi. Upamiętnia 
go tablica w Bramie Zygmuntowskiej Zamku Królewskiego w Warszawie.

15.  ul. Miodowa 7 – nieistniejący już pałac Teppera. Był to budynek wzniesiony w 1774 r. wg 
projektu Efraima Schroegera, w miejscu dawnego dworu Firlejów, dla Piotra Teppera, 
bankiera króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

16. ul. Miodowa 12 – kamienica na rogu ul. Kapitulnej mieszcząca niegdyś (od 1851 r.) pierw-
szą cukiernię Carla (Karola) Wedla; założoną w spółce z cukiernikiem warszawskim Ka-
rolem Grohnertem.

17.  ul. Długa 38/40 – „Pałac pod Czterema Wiatrami” bankiera królewskiego Piotra Teppera. 
prezesa parafii ewangelicko-augsburskiej w czasie budowy kościoła Świętej Trójcy. U Tep-
pera gościł sam król, podobnie jak w pałacu w Falentach pod Warszawą.

18.  al. Solidarności 74a – w 1880 r. w podarowanym parafii ewangelicko-reformowanej pa-
łacu Działyńskich otwarto szkołę elementarną, rok później utworzono dom dla sierot, 
a w 1900 r. dom starców i kalek.

19.  al Solidarności 76b – w 1776 r. poświęcono kościół wybudowany wg projektu Szymona 
Bogumiła Zuga i założono parafię ewangelicko-reformowaną. Aktualnie siedziba War-
szawskiej Opery Kameralnej. Obok (al. Solidarności 76a) znajduje się budynek parafialny 
(obecny), również zaprojektowany przez Sz. B. Zuga.

20.  ul. Karmelicka 2b – u zbiegu ulic Karmelickiej i Mylnej znajdował się Szpital Ewangelicki 
w Warszawie. Jedyny pozostały ślad stanowi tablica zawieszona na budynku przy ul. No-
wolipie 9/11 (od str. ul. Karmelickiej) upamiętniająca jego istnienie. Szpital Ewangelicki 
powstał na terenie pierwszego cmentarza ewangelickiego zlikwidowanego po założeniu 
cmentarza przy ul. Młynarskiej.

21.  ul. Okopowa 78 – fabryka spółek garbarskich „Temler i Szwede” i „Bracia Pfeiffer”, łączą-
cych się i rozdzielających na przestrzeni lat, aż po wybuch II wojny światowej i Powstanie 
Warszawskie. Zarówno Temlerowie, Szwede’owie jak i Pfeiffrowie, byli członkami parafii 
ewangelicko-augsburskiej w Warszawie. Aleksander Temler był tym, który zapoczątko-
wał fundację łóżek dla Szpitala Ewangelickiego. Takie łóżko, opatrzone tabliczką funda-
tora oczekiwało na niezamożnego pacjenta, który był leczony z funduszu zdeponowanego 
w banku na procent. Łóżka fundacyjne w szpitalach są utrzymywane w państwach prote-
stanckich do dzisiaj.

22.  ul. Smocza 43 – między Okopową a Smoczą mieściły się zakłady garbarskie rodziny 
Pfeiffer przekształcone w 1904 r. w połączone Fabryki Garbarskie „Bracia Pfeiffer, 
Temler i Szwede”.

23.  ul. Młynarska 54/58 – cmentarz ewangelicko-augsburski, ul. Żytnia 42 – cmentarz 
ewangelicko-reformowany. Po 1792 r. na części terenów należących do Karola Schul-
tza założono cmentarz luterański zaprojektowany przez Szymona Bogumiła Zuga. 
Również parafia ewangelicko-reformowana wydzierżawiła od Karola Schultza teren 
pod swój cmentarz. Na obu cmentarzach można odnaleźć zabytkowe grobowce zasłu-
żonych ewangelików warszawskich.

24.  ul. Okopowa 17 – siedziba Towarzystwa Akcyjnego Fabryki Maszyn „Bracia Geisler, Okolski 
i Patschke” SA. Budynek rozebrany.

25. ul. Leszno, przed wojną biegła od Młynarskiej do pl. Bankowego, obecnie kończy się na 
wysokości ul. Wroniej łącząc się z al. Solidarności (wcześniej al. Świerczewskiego), od 
1648 r. stanowiła główną ulicę jurydyki Leszno należącej do Bogusława i Jana Leszczyń-
skich – ewangelików reformowanych pochodzących z Leszna w Wielkopolsce

26.  ul. Karolkowa 77 – obiekty charytatywno-opiekuńcze parafii ewangelicko-augsbur-
skiej. W 1905 r. wybudowano dom i boisko dla sierot, przy tej samej ulicy mieścił się 
też żłobek i szwalnia, gdzie ubogie dziewczyny uczyły się zawodu oraz zdobywały pod-
stawowe wykształcenie.

27.  ul. Wolska 17 – w 1862 r. przenosi się tutaj Fabryka Platerów braci Henneberg, która pro-
dukuje przybory stołowe, platery, brązy, wyroby artystyczne i galanteryjne. Hennebergowie 
wyposażali zakłady lecznicze, szpitale i hotele (nawet na Krymie).

28.  ul. Karolkowa – właścicielem terenu był bankier Karol Schultz, od jego imienia wzięła się 
nazwa ulicy.

29.  ul. Karolkowa 22/24 – od 1920 r. funkcjonowało tutaj przeniesione z Pl. Trzech Krzyży 
laboratorium Stanisława Klawe, współcześnie mieszczą się tu Zakłady Polfa SA.

30.  ul. Srebrna 16 – ostatni istniejący budynek zabudowań fabryki kotłów „Borman&Szwede”;
31.  ul. Srebrna 7/9/11/13 – u zbiegu z Towarową mieściły się zakłady metalurgiczne „B. 

Hantke”, fabryka gwoździ, drutu, łańcuchów i prostych narzędzi. Była to pierwsza fabryka 
w Królestwie Polskim, w której zainstalowano elektryczność. Bernard Hantke dbał o swo-
ich pracowników, fabrykę wyposażył w kuchnię, stołówkę i łaźnię dla robotników.

32.  ul. Żelazna 49/53 – Zakłady Metalurgiczne „Norblin, Bracia Buch i T. Werner” SA produ-
kujące nie tylko kunsztowne wyroby platerowe, ale i sztance do monet dla Mennicy Pań-
stwowej oraz gilzy do pocisków dla WP. Było to dużym wyróżnieniem dla prywatnej firmy 
i świadczyło o szczególnym zaufaniu państwa.

33.  ul. Chłodna 51 – w 1851 r. Herman Jung nabył browar, który z czasem powiększył o zakła-
dy Kazimirusa przy ul. Grzybowskiej 33/35. Browary Junga zostały ostatecznie włączone 
do zakładów „Haberbusch i Schiele”. Do dziś przy ulicy Waliców zachował się zabytkowy 
mur browarów Junga, wcześniej Kazimirusa. W murze można odnaleźć ślady po kulach, 
w czasie II wojny światowej był to mur getta.

34.  ul. Chłodna 45 – browar Machlejdów założony w 1869 r. przez Karola Machlejda, z czasem 
został włączony do zakładów „Haberbusch i Schiele”.

35.  ul. Krochmalna 59 – w 1849 r. Błażej Haberbusch i Konstanty Schiele nabyli w tym miejscu 
browar. Działał on na tyle prężnie, że z czasem przejął też sąsiadujące z nim browary Jun-
ga i Machlejdów. W 1911 r. browary „Haberbusch i Schiele” były największym producentem 
piwa w zaborze rosyjskim.

36.  ul. Krochmalna i Ciepła – Schaffer i Glimpf prowadzą browar, później wykupiony przez 
„Haberbusch i Schiele”.

37.  ul. Pereca, dawniej ul. Ceglana – Jan Krystian Ulrich zakłada tutaj ogrody, w 1876 r. prze-
nosi je na Górczewską, a na Ceglanej pozostaje skład nasion, który działa do Powstania 
Warszawskiego.

38.  ul. Grzybowska 9 – siedziba Warszawskiej Fabryki Musztardy założonej przez Augustę 
z Lehmanów.

39.  ul. Marszałkowska 122 – szkoła Pauliny Hewelke. w 1896 r. dawną sześcioklasowa pensję 
żeńską pani Smolikowskiej, Paulina Hewelke, córka duchownego pułtuskiego ks. Ottona 
Hewelke, przekształciła w szkołę ośmioklasową. Szkoła ta jako pierwsza w szkolnictwie 
żeńskim miała pracownię fizyczną i chemiczną, mieszkała tutaj w internacie i uczęszczała 
do szóstej i siódmej klasy Maria Dąbrowska. Paulina Hewelke w 1919 r., ze względu na 
problemy zdrowotne sprzedała szkołę, a władze państwowe przekształciły ją w gimnazjum 
im. Klementyny z Tańskich Hoffmanowej.

40.  ul. Szpitalna 8 – kamienica Emila Alberta Fryderyka Wedla (s. Carla). W odkupionej od Ja-
roszewskiego kamienicy został założony „Sklep Staroświecki” z dwoma salonikami – jako 
pijalnią czekolady. W podwórzu wzniesiona została Parowa Fabryka Cukrów i Czekolady pf. „E. 
Wedel & Co.”. Przetrwała do 1927 r. tj. do rozpoczęcia budowy fabryki przy ul. Zamoyskiego 
na warszawskiej Pradze. Później stopniowo przenoszona na Pragę, w miarę postępów budo-
wy nowego zakładu. Tutaj można było spotkać m.in. Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza 
i luminarzy pióra następujących po sobie pokoleń. Po odbudowie istnieje do chwili obecnej.

41.  ul. Bracka 25 – Dom Towarowy „Bracia Jabłkowscy”, pierwszy dom towarowy w Warsza-
wie. Założony przez Józefa Jabłkowskiego, ekonomistę i jego siostrę Anielę, dewiza rodu 
Jabłkowskich brzmiała: Nie Polska dla nas, ale my dla Polski.

42.  Al. Jerozolimskie 51 – kamienica Hoserów, właścicieli firmy ogrodniczej. Położona w linii 
hotelu Polonia, w miejscu tym znajdowały się początkowo ogrody handlowe i szkółki drzew 
oraz krzewów Braci Hoser, przeniesione następnie na Wolę i pod Warszawę (m.in. na Okę-
cie). Bracia Hoser uważani byli za jednych z najlepszych ogrodników w Warszawie. Konku-
rowali z Christianem Ulrichem, założycielem najstarszej firmy ogrodniczej w Warszawie 
i Europie pod nazwą „C. Ulrich” (1805). Piotr Hoser pełnił początkowo funkcję naczelnego 
ogrodnika Ogrodu Saskiego.

43.  pl. Trzech Krzyży 10 (d. pl. Św. Aleksandra 10) – apteka i kamienica farmaceuty Henryka 
Klawe. Mieściła się na parterze kamienicy (dziś w tym miejscu stoi biurowiec – siedziba 
ING Banku Śląskiego). Obok apteki było laboratorium chemiczno-farmaceutyczne. Klawe 
był członkiem Kolegium Kościelnego i zarządu szpitala Ewangelickiego w Warszawie.

44.  ul. Mokotowska 64 – kamienica u zbiegu pl. Trzech Krzyży (między Al. Ujazdowskimi 
a ul. Mokotowską) należała do rodziny Karszo-Siedlewskich, fabrykantów wódek.

45.  ul. Mokotowska 57 – kamienica „Pod Krakowiakiem i Góralem” z zachowaną do chwili 
obecnej dziewiętnastowieczną kostką brukową dębową w bramie. Stoi w miejscu mły-
narskiej nieruchomości Józefa i Józefy z Gillnerów małżonków Klawe. Na ich posesji do 
pierwszej połowy XIX w. stał ich wiatrak o numerze 1.

46.  ul. Piękna 10a, róg Al. Ujazdowskich 27 – pałacyk Wilhelma Ellisa Rau’a, pomysłodawcy 
i sponsora Ogrodów Dziecięcych, noszących jego imię. Rezydencja należała do najnowo-
cześniejszych budowli mieszkalnych dawnej Warszawy, była pełna nowinek technicznych.

47.  al. Szucha – ulica upamiętniająca Jana Chrystiana Szucha, planistę ogrodów m.in. pobli-
skich Łazienek Królewskich, ogrodu Księżnej Marszałkowej Elżbiety (zw. Izabelą) z Czar-
toryskich Lubomirskiej w Mokotowie (później Ogrody Szustra – obecnie Park Morskie 
Oko) i placów gwiaździstych: pl. Unii Lubelskiej (wcześniej zw. Rondem Mokotowskim, pl. 
Keksholmskim) i pl. Zbawiciela. 

48.  w tle ul. Rakowieckiej, u zbiegu z ul. Sandomierską – kamienica Tschirschnitzów. Czte-
ro-piętrowy budynek, powstały w czasie, gdy Mokotów był jeszcze osadą podwarszawską 
– ok. 1893. Przez długi czas była najwyższym domem mieszkalnym w tym rejonie. Jej 
właścicielem był Karol Alfred Tschirschnitz, który w jej podwórzu prowadził piekarnię 
(budynek piekarni zachowany wewnątrz podwórza). Karol Tschirschnitz poślubił Sabinę 
z Wandlów, córkę znanych warszawskich i mokotowskich piekarzy (z ul. Puławskiej 64) 
oraz właścicieli narożnego piętrowego domu u zbiegu ulic Puławskiej i Rakowieckiej – 
nadbudowanego o cztery piętra po II wojnie światowej.

49.  ul. Puławska 12, 14 (róg ul. Olszewskiej) – domy dochodowe Karola Luniaka zachowane do 
chwili obecnej. Karol Luniak ufundował kaplicę w „Tabicie” w Konstancinie i dał cegły na 
budowę kaplicy we Włochach (ostatecznie powstałej jako kościół). Dalej, przy ul. Puław-
skiej 24,26,28, 28a – domy dochodowe dra Jana Wedla (wzniesione w latach 1934-1936), 
zachowane do chwili obecnej z dawnym sklepem firmowym firmy E. Wedel SA.

50.  ul. Czerniakowska 51 – Towarzystwo Akcyjne Zakładów Przemysłowych Budowlanych „Fr. 
Martens i A. Daab”. Adolf Daab przystąpił jako udziałowiec do istniejącej już firmy zało-
żonej w 1866 r. przez Fryderyka Martensa przy ul. Hożej. Firma wybudowała m.in. Dom 
Towarowy Braci Jabłkowskich, gmachy Wyższej Szkoły Handlowej, kamienicę czynszową 
przy ul. Kredytowej 4 należącą do parafii ewangelicko-augsburskiej, gmach parafialnego 
Gimnazjum Męskiego im. Mikołaja Reja oraz nieistniejący dom parafialny przy pl. Mała-
chowskiego (dawnym Ewangelickim), gdzie mieściła się kancelaria parafialna, sala zebrań 
Kolegium Kościelnego, Bank Ewangelicki oraz redakcja wydawnictwa „Zwiastun”.

51.  ul. Zamoyskiego – Sklep Wedla i Fabryka Czekolady E. Wedel. W 1855 r. sprowadzono do 
zakładu Wedla mieszczącego się wówczas na ul. Szpitalnej specjalną maszynę do walco-
wania masy słodowej i rozpoczęto produkcję czekolady pitnej. Firma zaczęła coraz szyb-
ciej się rozwijać, a w 1876 r. Karol Wedel podarował fabrykę swojemu synowi Emilowi 
Fryderykowi Wedlowi, jako prezent ślubny. W latach 1927–1931 zbudowano nowoczesną 
fabrykę na Kamionku, gdzie przeniesiono produkcję z ul. Szpitalnej.

52.  ul. Lubelska 13/15/17 – dawna Farbiarnia Parowa i Pralnia Chemiczna „Charles Geber”.
53.  ul. Grochowska 310 – dom Emila Imrotha, farbiarza, miał garbarnię przy ul. Wygon.
54.  ul. Sierakowskiego 4 – kamienica wzniesiona wg. projektu Józefa Orłowskiego w latach 

1860-63 dla Karola Juliusza Mintera, przemysłowca i kolegi szkolnego Fryderyka Chopina. 
Minter był właścicielem największej ówczesnej odlewni, fabryki „Wyrobów Metalowych 
i Lakierowanych”, z siedzibami przy ul. Świętokrzyskiej, Smolnej i Brukowej. To rodzina 
Minterów wyprodukowała pomnik Syrenki, którego kopia stoi na rynku Starego Miasta 
(oryginał jest w Muzeum Warszawy).

55.  ul. Targowa 56 – kamienica Mintera, dwupiętrowy budynek wzniesiony w latach 1865-
67 dla właściciela odlewni Karola Juliusza Mintera. W 1900 r. kamienicę nabył żydowski 
przedsiębiorca Manas Ryba, współpracownik Juliana Juliusza Różyckiego, założyciela 
słynnego bazaru, znajdującego się tuż obok. Po zrewitalizowaniu kamienicy w 2016 r., 
otwarto w niej Centrum Kreatywności Targowa.

56. ul. Białostocka 22 – magazyn i warsztaty spółki Akcyjnej Handlu Towarami Żelaznymi 
„Krzysztof Brun i Syn”. Krzysztof Fryderyk Brun, warszawski kupiec i przedsiębiorca, wie-
lokrotny sędzia Trybunału Handlowego, radca Banku Polskiego, pełnił odpowiedzialne 
funkcje w magistracie oraz Radzie Parafialnej Parafii św. Trójcy w Warszawie.

57.  ul. Łochowska – wraz z częścią Szmulowizny należały do posesjonata Emila Bruhla. Ro-
dzina Bruhlów była od 1840 r. właścicielami Targówka i Grochowa.

58.  ul. Stalowa 28/30 – ok. 1890 Leopold Daab wzniósł tutaj trzy kamienice. Z czasem do 
rodziny Daabów należała cała nieparzysta strona ul. Czynszowej. Leopold Daab był właści-
cielem stolarni przy ul. Skierniewickiej 6/8. W czasie I wojny światowej Daab był zaanga-
żowanym członkiem Praskiego Komitetu Obywatelskiego, organizował pomoc materialną 
dla najuboższych mieszkańców Pragi.

59.  ul. Środkowa 23 – kamienica Dawida Aleksego, w której mieszkali Marian, Ryszard i Lu-
dwik Gloehowie. Ludwik był właścicielem zakładu stolarskiego znajdującego się na są-
siedniej ulicy Kowieńskiej 5/7/9, na tej samej posesji Ryszard Gloeh prowadził fabrykę 
wyrobów szklanych „Świt”.

60.  ul. Strzelecka 30/32 – warsztaty mechaniczne „Edmund i Gustaw Pulst”. Funkcjonowały 
początkowo przy ul. Muranowskiej 32, produkując m.in. maszyny do produkcji wyrobów 
garbarskich i tytoniowych.

61.  ul. Szwedzka 20 – Akcyjne Towarzystwo Fabryki Lamp „Bracia Brunner, H. Schneider 
i R. Dietmar”. Fabryka założona w 1899 r., do dziś zachowały się hale produkcyjne u zbie-
gu ul. Strzeleckiej.

 Legenda
 trasa autobusu - początek i zakończenie trasy: pl. Małachowskiego
 przystanek pl. Małachowskiego 02 (naprzeciwko Zachęty)
 przystanek Kino Femina 02 (Al. Solidarności)
 przystanek pl. Unii Lubelskiej 01 (przy kościele)
 przystanek Pl. Zbawiciela 02 (przy kinie Luna)
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