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Dzielna
Dzielnice: Śródmieście
Osiedla: Muranów
Atrybuty:
Rok utworzenia nazwy: 1770

Opis
Nazwa pochodzi od tego, że dzieliła Starą i Nową Warszawę.

Ciekawostki
Powstała w 1770 jako granica między włókami Starej i Nowej Warszawy. W poł. XVIII w. ulicę
uregulowano między Zamenhoffa i Smoczą. Stało tu ledwo kilka domów. W 1770 przedłużono ulicę
do okopów i nadano dzisiejszą nazwę. Powstało tu 17 domów drewnianych, 1 murowany i 2 browary.
Poza tym mieściły się tu ogrody. Aż do lat 70 XIX w. zabudowana była dworkami z ogrodami, po
czym nagle w ciągu kilku lat powstało kilkaset kamienic w okolicy, także na Dzielnej. Posiadały
marny standard, były zbudowane bez żadnego ładu architektonicznego, tzn. obok siebie stały
kamienice diametralnie różnych wysokości. Większość kamienic była zamieszkana przez Żydów,
najczęściej przez litwaków, czyli Żydów z Litwy i Białorusi, mówiących głównie po rosyjsku. W czasie
okupacji została włączona w obszar getta i w 1943 została zniszczona w większości. Nie włączony
kawałek ulicy u zbiegu z Pawią, zawierającej ważne strategicznie fabryki, nie został zniszczony.
Stan obecny:

Zabytkowa aleja.
Nr 1: Bloki osiedla Muranów I. Powstały w 1949-56 wg proj. Bohdana Lacherta po stronie
południowej al. JP II. Osiedle powstało na 3-4 metrowej kupie gruzów, której nie sprzątano, bo jak
wyliczono, 10.000 robotników z 4 lokomotywami i 420 wagonami, sprzątało by teren w 4 lata.
Pierwsze mieszkania, już w 1950 dostali Franciszek Klapiński, który był dozorcą 6 nowych bloków i
oprowadzał świeżych lokatorów po nich. Sam otrzymał trzypokojowe mieszkanie. Kolejnym z
mieszkańców był przodownik pracy z Mostostalu, budowniczy mostu Śląsko-Dąbrowskiego,
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Stanisław Korycki. Trzeci lokator Muranowa to był kontroler z MZK Marian Jackowski.(Były to
mieszkania w okolicy Żelaznej z galeriami zamiast korytarzy)
Nr 1a: Przedszkole Specjalne nr 208. Powstało w 1966 jako pierwsze w Polsce przedszkole dla
dzieci niepełnosprawnych intelektualnie na Solec 36. W 1969 przeniesiono placówkę na Hożą 57, ale
ta też nie spełniała wymogów. W 1971 przeniesiono przedszkole na Franciszkańską 8, ale pomimo, iż
pomieszczenia były w sam raz, to w 1974 w trybie natychmiastowym musiano przejść na
Konwiktorską 5\7, gdzie nie było kompletnie warunków do pracy z dziećmi upośledzonymi. W ciągu
roku przedszkole jeszcze dwa razy zmieniło adres: Hoża 12, Elektoralna 12\14, dopóki w 1977 nie
osiedlono się na dłużej na Oboźnej 7, gdzie ponad 20 lat przedszkole przeżywało rozkwit. Od 1999
przedszkole mieści się w obecnym budynku.
Nr 2: Bloki osiedla Muranów. Powstały w 1956-69 wg proj. Wacława Eytnera, Tadeusza
Mrówczyńskiego, Tadeusza Perzyńskiego i Stanisława Rymaszewskiego po stronie północnej al. JP II.
Nr 3: Pawilon.
Nr 3a: Bloki osiedla Muranów I. Powstały w 1949-56 wg proj. Bohdana Lacherta po stronie
południowej al. JP II. Osiedle powstało na 3-4 metrowej kupie gruzów, której nie sprzątano, bo jak
wyliczono, 10.000 robotników z 4 lokomotywami i 420 wagonami, sprzątało by teren w 4 lata.
Pierwsze mieszkania, już w 1950 dostali Franciszek Klapiński, który był dozorcą 6 nowych bloków i
oprowadzał świeżych lokatorów po nich. Sam otrzymał trzypokojowe mieszkanie. Kolejnym z
mieszkańców był przodownik pracy z Mostostalu, budowniczy mostu Śląsko-Dąbrowskiego,
Stanisław Korycki. Trzeci lokator Muranowa to był kontroler z MZK Marian Jackowski.(Były to
mieszkania w okolicy Żelaznej z galeriami zamiast korytarzy)
Nr 4: Bloki osiedla Muranów. Powstały w 1956-69 wg proj. Wacława Eytnera, Tadeusza
Mrówczyńskiego, Tadeusza Perzyńskiego i Stanisława Rymaszewskiego po stronie północnej al. JP II.
Nr 5: Bloki osiedla Muranów I. Powstały w 1949-56 wg proj. Bohdana Lacherta po stronie
południowej al. JP II. Osiedle powstało na 3-4 metrowej kupie gruzów, której nie sprzątano, bo jak
wyliczono, 10.000 robotników z 4 lokomotywami i 420 wagonami, sprzątało by teren w 4 lata.
Pierwsze mieszkania, już w 1950 dostali Franciszek Klapiński, który był dozorcą 6 nowych bloków i
oprowadzał świeżych lokatorów po nich. Sam otrzymał trzypokojowe mieszkanie. Kolejnym z
mieszkańców był przodownik pracy z Mostostalu, budowniczy mostu Śląsko-Dąbrowskiego,
Stanisław Korycki. Trzeci lokator Muranowa to był kontroler z MZK Marian Jackowski.(Były to
mieszkania w okolicy Żelaznej z galeriami zamiast korytarzy)
Nr 5a: Bloki osiedla Muranów I. Powstały w 1949-56 wg proj. Bohdana Lacherta po stronie
południowej al. JP II. Osiedle powstało na 3-4 metrowej kupie gruzów, której nie sprzątano, bo jak
wyliczono, 10.000 robotników z 4 lokomotywami i 420 wagonami, sprzątało by teren w 4 lata.
Pierwsze mieszkania, już w 1950 dostali Franciszek Klapiński, który był dozorcą 6 nowych bloków i
oprowadzał świeżych lokatorów po nich. Sam otrzymał trzypokojowe mieszkanie. Kolejnym z
mieszkańców był przodownik pracy z Mostostalu, budowniczy mostu Śląsko-Dąbrowskiego,
Stanisław Korycki. Trzeci lokator Muranowa to był kontroler z MZK Marian Jackowski.(Były to
mieszkania w okolicy Żelaznej z galeriami zamiast korytarzy)
Nr 6: Bloki osiedla Muranów. Powstały w 1956-69 wg proj. Wacława Eytnera, Tadeusza
Mrówczyńskiego, Tadeusza Perzyńskiego i Stanisława Rymaszewskiego po stronie północnej al. JP II.
Nr 7: Bloki osiedla Muranów I. Powstały w 1949-56 wg proj. Bohdana Lacherta po stronie
południowej al. JP II. Osiedle powstało na 3-4 metrowej kupie gruzów, której nie sprzątano, bo jak
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wyliczono, 10.000 robotników z 4 lokomotywami i 420 wagonami, sprzątało by teren w 4 lata.
Pierwsze mieszkania, już w 1950 dostali Franciszek Klapiński, który był dozorcą 6 nowych bloków i
oprowadzał świeżych lokatorów po nich. Sam otrzymał trzypokojowe mieszkanie. Kolejnym z
mieszkańców był przodownik pracy z Mostostalu, budowniczy mostu Śląsko-Dąbrowskiego,
Stanisław Korycki. Trzeci lokator Muranowa to był kontroler z MZK Marian Jackowski.(Były to
mieszkania w okolicy Żelaznej z galeriami zamiast korytarzy)
W podwórzu kamienicy, do II wojny światowej, działała ortodoksyjna synagoga towarzystwa Moriah.
Nr 7a: Bloki osiedla Muranów I. Powstały w 1949-56 wg proj. Bohdana Lacherta po stronie
południowej al. JP II. Osiedle powstało na 3-4 metrowej kupie gruzów, której nie sprzątano, bo jak
wyliczono, 10.000 robotników z 4 lokomotywami i 420 wagonami, sprzątało by teren w 4 lata.
Pierwsze mieszkania, już w 1950 dostali Franciszek Klapiński, który był dozorcą 6 nowych bloków i
oprowadzał świeżych lokatorów po nich. Sam otrzymał trzypokojowe mieszkanie. Kolejnym z
mieszkańców był przodownik pracy z Mostostalu, budowniczy mostu Śląsko-Dąbrowskiego,
Stanisław Korycki. Trzeci lokator Muranowa to był kontroler z MZK Marian Jackowski.(Były to
mieszkania w okolicy Żelaznej z galeriami zamiast korytarzy)
Nr 7b: Bloki osiedla Muranów I. Powstały w 1949-56 wg proj. Bohdana Lacherta po stronie
południowej al. JP II. Osiedle powstało na 3-4 metrowej kupie gruzów, której nie sprzątano, bo jak
wyliczono, 10.000 robotników z 4 lokomotywami i 420 wagonami, sprzątało by teren w 4 lata.
Pierwsze mieszkania, już w 1950 dostali Franciszek Klapiński, który był dozorcą 6 nowych bloków i
oprowadzał świeżych lokatorów po nich. Sam otrzymał trzypokojowe mieszkanie. Kolejnym z
mieszkańców był przodownik pracy z Mostostalu, budowniczy mostu Śląsko-Dąbrowskiego,
Stanisław Korycki. Trzeci lokator Muranowa to był kontroler z MZK Marian Jackowski.(Były to
mieszkania w okolicy Żelaznej z galeriami zamiast korytarzy)
Nr 8: Bloki osiedla Muranów. Powstały w 1956-69 wg proj. Wacława Eytnera, Tadeusza
Mrówczyńskiego, Tadeusza Perzyńskiego i Stanisława Rymaszewskiego po stronie północnej al. JP II.
Nr 9: Bloki osiedla Muranów I. Powstały w 1949-56 wg proj. Bohdana Lacherta po stronie
południowej al. JP II. Osiedle powstało na 3-4 metrowej kupie gruzów, której nie sprzątano, bo jak
wyliczono, 10.000 robotników z 4 lokomotywami i 420 wagonami, sprzątało by teren w 4 lata.
Pierwsze mieszkania, już w 1950 dostali Franciszek Klapiński, który był dozorcą 6 nowych bloków i
oprowadzał świeżych lokatorów po nich. Sam otrzymał trzypokojowe mieszkanie. Kolejnym z
mieszkańców był przodownik pracy z Mostostalu, budowniczy mostu Śląsko-Dąbrowskiego,
Stanisław Korycki. Trzeci lokator Muranowa to był kontroler z MZK Marian Jackowski.(Były to
mieszkania w okolicy Żelaznej z galeriami zamiast korytarzy). W tym domu mieszkał Jerzy Chachuła
(1924-2002) - profesor, specjalista w zakresie hodowli koni, autor ponad 100 prac poświęconych
temu zagadnieniu.
Nr 9a: Bloki osiedla Muranów I. Powstały w 1949-56 wg proj. Bohdana Lacherta po stronie
południowej al. JP II. Osiedle powstało na 3-4 metrowej kupie gruzów, której nie sprzątano, bo jak
wyliczono, 10.000 robotników z 4 lokomotywami i 420 wagonami, sprzątało by teren w 4 lata.
Pierwsze mieszkania, już w 1950 dostali Franciszek Klapiński, który był dozorcą 6 nowych bloków i
oprowadzał świeżych lokatorów po nich. Sam otrzymał trzypokojowe mieszkanie. Kolejnym z
mieszkańców był przodownik pracy z Mostostalu, budowniczy mostu Śląsko-Dąbrowskiego,
Stanisław Korycki. Trzeci lokator Muranowa to był kontroler z MZK Marian Jackowski.(Były to
mieszkania w okolicy Żelaznej z galeriami zamiast korytarzy)
Nr 10: Bloki osiedla Muranów. Powstały w 1956-69 wg proj. Wacława Eytnera, Tadeusza
Mrówczyńskiego, Tadeusza Perzyńskiego i Stanisława Rymaszewskiego po stronie północnej al. JP II.
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Nr 10a: Zgn Śródmieście Administracja Domów Komunalnych nr 1.
Nr 11: Bloki osiedla Muranów I. Powstały w 1949-56 wg proj. Bohdana Lacherta po stronie
południowej al. JP II. Osiedle powstało na 3-4 metrowej kupie gruzów, której nie sprzątano, bo jak
wyliczono, 10.000 robotników z 4 lokomotywami i 420 wagonami, sprzątało by teren w 4 lata.
Pierwsze mieszkania, już w 1950 dostali Franciszek Klapiński, który był dozorcą 6 nowych bloków i
oprowadzał świeżych lokatorów po nich. Sam otrzymał trzypokojowe mieszkanie. Kolejnym z
mieszkańców był przodownik pracy z Mostostalu, budowniczy mostu Śląsko-Dąbrowskiego,
Stanisław Korycki. Trzeci lokator Muranowa to był kontroler z MZK Marian Jackowski.(Były to
mieszkania w okolicy Żelaznej z galeriami zamiast korytarzy)
Nr 11a: Bloki osiedla Muranów I. Powstały w 1949-56 wg proj. Bohdana Lacherta po stronie
południowej al. JP II. Osiedle powstało na 3-4 metrowej kupie gruzów, której nie sprzątano, bo jak
wyliczono, 10.000 robotników z 4 lokomotywami i 420 wagonami, sprzątało by teren w 4 lata.
Pierwsze mieszkania, już w 1950 dostali Franciszek Klapiński, który był dozorcą 6 nowych bloków i
oprowadzał świeżych lokatorów po nich. Sam otrzymał trzypokojowe mieszkanie. Kolejnym z
mieszkańców był przodownik pracy z Mostostalu, budowniczy mostu Śląsko-Dąbrowskiego,
Stanisław Korycki. Trzeci lokator Muranowa to był kontroler z MZK Marian Jackowski.(Były to
mieszkania w okolicy Żelaznej z galeriami zamiast korytarzy)
Nr 12: Bloki osiedla Muranów. Powstały w 1956-69 wg proj. Wacława Eytnera, Tadeusza
Mrówczyńskiego, Tadeusza Perzyńskiego i Stanisława Rymaszewskiego po stronie północnej al. JP II.
Komenda Rejonowa Warszawa I.
Nr 13: Bloki osiedla Muranów I. Powstały w 1949-56 wg proj. Bohdana Lacherta po stronie
południowej al. JP II. Osiedle powstało na 3-4 metrowej kupie gruzów, której nie sprzątano, bo jak
wyliczono, 10.000 robotników z 4 lokomotywami i 420 wagonami, sprzątało by teren w 4 lata.
Pierwsze mieszkania, już w 1950 dostali Franciszek Klapiński, który był dozorcą 6 nowych bloków i
oprowadzał świeżych lokatorów po nich. Sam otrzymał trzypokojowe mieszkanie. Kolejnym z
mieszkańców był przodownik pracy z Mostostalu, budowniczy mostu Śląsko-Dąbrowskiego,
Stanisław Korycki. Trzeci lokator Muranowa to był kontroler z MZK Marian Jackowski.(Były to
mieszkania w okolicy Żelaznej z galeriami zamiast korytarzy)
Nr 15: Bloki osiedla Muranów I. Powstały w 1949-56 wg proj. Bohdana Lacherta po stronie
południowej al. JP II. Osiedle powstało na 3-4 metrowej kupie gruzów, której nie sprzątano, bo jak
wyliczono, 10.000 robotników z 4 lokomotywami i 420 wagonami, sprzątało by teren w 4 lata.
Pierwsze mieszkania, już w 1950 dostali Franciszek Klapiński, który był dozorcą 6 nowych bloków i
oprowadzał świeżych lokatorów po nich. Sam otrzymał trzypokojowe mieszkanie. Kolejnym z
mieszkańców był przodownik pracy z Mostostalu, budowniczy mostu Śląsko-Dąbrowskiego,
Stanisław Korycki. Trzeci lokator Muranowa to był kontroler z MZK Marian Jackowski.(Były to
mieszkania w okolicy Żelaznej z galeriami zamiast korytarzy)
Nr 15a: Bloki osiedla Muranów I. Powstały w 1949-56 wg proj. Bohdana Lacherta po stronie
południowej al. JP II. Osiedle powstało na 3-4 metrowej kupie gruzów, której nie sprzątano, bo jak
wyliczono, 10.000 robotników z 4 lokomotywami i 420 wagonami, sprzątało by teren w 4 lata.
Pierwsze mieszkania, już w 1950 dostali Franciszek Klapiński, który był dozorcą 6 nowych bloków i
oprowadzał świeżych lokatorów po nich. Sam otrzymał trzypokojowe mieszkanie. Kolejnym z
mieszkańców był przodownik pracy z Mostostalu, budowniczy mostu Śląsko-Dąbrowskiego,
Stanisław Korycki. Trzeci lokator Muranowa to był kontroler z MZK Marian Jackowski.(Były to
mieszkania w okolicy Żelaznej z galeriami zamiast korytarzy)
Nr 17: Bloki osiedla Muranów I. Powstały w 1949-56 wg proj. Bohdana Lacherta po stronie
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południowej al. JP II. Osiedle powstało na 3-4 metrowej kupie gruzów, której nie sprzątano, bo jak
wyliczono, 10.000 robotników z 4 lokomotywami i 420 wagonami, sprzątało by teren w 4 lata.
Pierwsze mieszkania, już w 1950 dostali Franciszek Klapiński, który był dozorcą 6 nowych bloków i
oprowadzał świeżych lokatorów po nich. Sam otrzymał trzypokojowe mieszkanie. Kolejnym z
mieszkańców był przodownik pracy z Mostostalu, budowniczy mostu Śląsko-Dąbrowskiego,
Stanisław Korycki. Trzeci lokator Muranowa to był kontroler z MZK Marian Jackowski.(Były to
mieszkania w okolicy Żelaznej z galeriami zamiast korytarzy)
Pałacyk Gunderlacha. Powstał w końcu XIX w. wraz z pracownią kamieniarską.
Nr 17a: Bloki osiedla Muranów I. Powstały w 1949-56 wg proj. Bohdana Lacherta po stronie
południowej al. JP II. Osiedle powstało na 3-4 metrowej kupie gruzów, której nie sprzątano, bo jak
wyliczono, 10.000 robotników z 4 lokomotywami i 420 wagonami, sprzątało by teren w 4 lata.
Pierwsze mieszkania, już w 1950 dostali Franciszek Klapiński, który był dozorcą 6 nowych bloków i
oprowadzał świeżych lokatorów po nich. Sam otrzymał trzypokojowe mieszkanie. Kolejnym z
mieszkańców był przodownik pracy z Mostostalu, budowniczy mostu Śląsko-Dąbrowskiego,
Stanisław Korycki. Trzeci lokator Muranowa to był kontroler z MZK Marian Jackowski.(Były to
mieszkania w okolicy Żelaznej z galeriami zamiast korytarzy)
Nr 17b: Bloki osiedla Muranów I. Powstały w 1949-56 wg proj. Bohdana Lacherta po stronie
południowej al. JP II. Osiedle powstało na 3-4 metrowej kupie gruzów, której nie sprzątano, bo jak
wyliczono, 10.000 robotników z 4 lokomotywami i 420 wagonami, sprzątało by teren w 4 lata.
Pierwsze mieszkania, już w 1950 dostali Franciszek Klapiński, który był dozorcą 6 nowych bloków i
oprowadzał świeżych lokatorów po nich. Sam otrzymał trzypokojowe mieszkanie. Kolejnym z
mieszkańców był przodownik pracy z Mostostalu, budowniczy mostu Śląsko-Dąbrowskiego,
Stanisław Korycki. Trzeci lokator Muranowa to był kontroler z MZK Marian Jackowski.(Były to
mieszkania w okolicy Żelaznej z galeriami zamiast korytarzy)
Nr 21: Bloki osiedla Muranów I. Powstały w 1949-56 wg proj. Bohdana Lacherta po stronie
południowej al. JP II. Osiedle powstało na 3-4 metrowej kupie gruzów, której nie sprzątano, bo jak
wyliczono, 10.000 robotników z 4 lokomotywami i 420 wagonami, sprzątało by teren w 4 lata.
Pierwsze mieszkania, już w 1950 dostali Franciszek Klapiński, który był dozorcą 6 nowych bloków i
oprowadzał świeżych lokatorów po nich. Sam otrzymał trzypokojowe mieszkanie. Kolejnym z
mieszkańców był przodownik pracy z Mostostalu, budowniczy mostu Śląsko-Dąbrowskiego,
Stanisław Korycki. Trzeci lokator Muranowa to był kontroler z MZK Marian Jackowski.(Były to
mieszkania w okolicy Żelaznej z galeriami zamiast korytarzy)
Nr 24\26: Pawiak. Powstał w latach 1830-5 jako Główne Więzienie Inkwizycyjne Guberni
Warszawskiej. Kompleks, zaprojektowane przez Henryka Marconiego i Fryderyka Skarbka, zawierał
166 cel pojedynczych, 12 izb na przesłuchania. Więzienie otoczone było 6-ciometrowy mur z
wieżami. W części wschodniej umieszczano mężczyzn, w zachodniej było więzienie dla kobiet i
szpital więzienny. Początkowo trafiali tu kryminaliści, ale od 1863 także więźniowie polityczni, m.in.
Romuald Traugutt. Obok samego Pawiaka stała Serbia, więzienie kobiece, urządzone w dawnym
szpitalu rosyjskim z czasów tzw. wojny Serbskiej z Turcją (1877-8). Mogło tu przebywać w tym
samym czasie ponad 3000 więźniów. 25.04.1906 podjęto brawurową akcję uwolnienia 10 skazańców
politycznych akcję wykonała Organizacja Bojowa PPS pod wodzą Jana Tomasza Gorzechowskiego. W
czasie II wojny światowej umieszczono tu główne więzienie gestapo. Do 1944 osadzono tu ponad
100.000 ludzi (Stefan Starzyński, Maciej Rataj, Janusz Kusociński, Hanka Sawicka, Stanisław Dubois,
Teodor Duracz, Stefan Bryła, Pola Gojawiczyńska, Zofia Kossak-Szczucka, Stefan Jaracz, Jan
&lsquo;Rudy Bytnar&hellip;), z których ponad 37.000 zabito, a 60.000 wywieziono do obozów
koncentracyjnych. Za udzielaną więźniom pomoc aresztowano 61 pracowników Pawiaka. W celach 2osobowych przebywało nawet do 18 osób. 10.01.1942 z więzienia uciekły trzy kobiety, a 03.03.1942
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trzech oficerów AK i T. Szpotański, wiceprezydent miasta. 30.07.1944 Niemcy, wywożąc ostatnich
ludzi z więzienia, wysadzili go razem z archiwum. Do lat60 Pawiak był w ruinie, przeprowadzono
poprzez jego gruzy dzisiejszą al. Jana Pawła II, a 28.09.1965 otwarto w zachowanych piwnicach
muzeum wg proj. Romualda Gutta, Mieczysława Mołdawy i Aliny Scholtz. Oprawą plastyczną zajęli
się Tadeusz Łodzian i Stanisław Słonina. Zobaczyć tu można: dawny oddział VII z 5 celami, celą
kwarantanny i celą śmierci, wystawę rzeczy związanych z osadzonymi na Pawiaku. Przed muzeum
zachował się kawałek bramy wjazdowej z drutem kolczastym, zamieniony w pomnik w formie muru z
kratą wg proj. Tadeusza Łodziany i Stanisława Słoniny.
Drzewo. Pierwotniebył to martwy wiąz, do którego przyczepione były tabliczki z nazwiskami
zamordowanych tu ludzi. Wiąz był stary, jeszcze przed wojną rósł tu sobie w najlepsze, oparł się
hitlerowskiej pożodze getta. Nic więc dziwnego, że został uznany za cos w rodzaju pomnika tamtych
ciężkich czasów i przyczepiano do niego owe tabliczki. Drzewo stało by do dziś, gdyby nie grafioza,
choroba wiązów. Juz w 1984 wiąz obumarł i stał tylko dzięki wysiłkom specjalistów od zieleni. 10
maja 2005 drzewo wymieniono na jego brązowy odlew, gdyż groziło zawaleniem. Odlew wykonała
odlewnia w Gliwicach, przywożąc je w74 kawałkach, szczelnie opatulone i zabezpieczone przed
zniszczeniem. Resztki wiązu przechowywane są w muzeum jako relikwia.
Wzdłuż ściany stoją symboliczne groby.
Stoi również obelisk z 1965, dzieło Zofii Kann-Pociłowskiej, byłej więźniarki Pawiaka, która wygrała
ogłoszony w 1960 konkurs.
Nr 52: Blok Dzielnicy Mieszkaniowej Muranów Południowy. Powstał w 1948-52 wg proj.
Bohdana Lacherta i Pracowni Architektonicznej ZOR. Osiedle wykonano z gruzobetonu na ruinach
getta żydowskiego w stylu realizmu socjalistycznego. Miało tu mieszkać 30.000 osób
Nr 58: Blok Dzielnicy Mieszkaniowej Muranów Południowy. Powstał w 1948-52 wg proj.
Bohdana Lacherta i Pracowni Architektonicznej ZOR. Osiedle wykonano z gruzobetonu na ruinach
getta żydowskiego w stylu realizmu socjalistycznego. Miało tu mieszkać 30.000 osób.
Nr 60: Blok Dzielnicy Mieszkaniowej Muranów Południowy. Powstał w 1948-52 wg proj.
Bohdana Lacherta i Pracowni Architektonicznej ZOR. Osiedle wykonano z gruzobetonu na ruinach
getta żydowskiego w stylu realizmu socjalistycznego. Miało tu mieszkać 30.000 osób.
Nr 67: Przytułek dla wychodzących ze szpitala. Działał tu w 1907
Nr 71: Przedszkole dla Dzieci Pracowników Monopolu Tytoniowego.
Nr 72: Zakłady Elektrotechniczne Elektroautomat. Założone w 1933 przez Kamlera. W czasie
okupacji mieściła się tu Kwatera Komendy Głównej AK
Nr 74: kamienica Molińskiego i Przyłupskiego. Powstała w 1913.
Nr 76: Fabryka. Powstała ok. 1930.
Nr 78\91: Apartamentowiec.
Fabryka Szlenkiera. Fabryka produkująca firanki, tiul i koronki pracowała w Warszawie między
1888 a 1966, kiedy to zakład upaństwowiono. W 1985 zabudowania rozebrano
Data nadania nazwy: 1770 rok
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