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Lanciego Franciszka Marii
Dzielnice: Ursynów
Osiedla: Natolin
Atrybuty: Nazwy pamiątkowe Od polskich postaci historycznych
Rok utworzenia nazwy: 1977

Opis
Franciszek Maria Lanci (1799-1875) - architekt. Pochodził z Fano, niewielkiej miejscowości w
środkowym pasie Włoszech, położonej nad Adriatykiem. Był absolwentem Akademii św. Łukasza w
Rzymie. Do Polski przybył w 1825 roku a zaprosiła go rodzina Małachowskich, powierzając
przebudowę rodowej rezydencji w Końskich. Po pięciu latach przeniósł się do Krakowa, gdzie
dokonał restauracji grobów wawelskich. Swoja działalność w stolicy rozpoczął w 1844 roku od
trwającej ponad 10 lat przebudowy pałacu w Wilanowie, poszerzając lewe skrzydło pałacu i
dobudowując kilka budynków gospodarczych, m.in. starą karczmę, domek ogrodnika czy też
wozownię. Z innych jego stołecznych projektów na uwagę zasługują niewątpliwie Żółta Karczma na
Służewie, (dziś al. Wilanowska 204) przebudowany tamże kościół św. Katarzyny przy dzisiejszej ul.
Fosa (oba w roku 1846), kamienica Potockich przy Krakowskim Przedmieściu 17 (1847), kamienica
przy ul. Mazowieckiej 20 (1848), pałac Lessera u zbiegu Alej Ujazdowskich z ul. Piękną (1850),
przebudowany pałacyk w Ursynowie (1850) oraz dom Kraszewskiego przy ul. Mokotowskiej 48
(1860). Na zlecenie Seweryna Uruskiego zaprojektował w 1846 roku na planie podkowy dom
gościnny na Sewerynowie, z wzorowanymi na krakowskich Sukiennicach podcieniami i słynnym
targiem pośrodku. Zapoczątkował również budowę tzw. czynszówek, stawiając dwie pierwsze przy
ul. Mazowieckiej 9 oraz Wareckiej 7. Sam mieszkał w kamienicy przy ul. Widok. Ciężka choroba oczu
zmusiła go do wycofania się z życia publicznego w 1863 roku. Zmarł w stolicy.
Spoczywa:
Cmentarz Powązkowski, kw. 177, rz. (I)III, miejsce 29.
Upamiętnienia:
ul. Krakowskie Przedmieście 17 - frontowa ściana kamienicy, którą zaprojektował - tablica z
piaskowca.

Ciekawostki
W czasach budowy osiedla roboczo zwana była "Zapleczem".
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Stan obecny:
Bloki osiedla Natolin. Powstały w latach 80 XX w. wg proj. Jacka Nowickiego na potrzeby ok. 60.000
mieszkańców.
Data nadania nazwy: 1977.12.05
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