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5. Ulica Chłopickiego
Do 1921 roku - Liwska.

Chłopickiego

5

Byczyńska 3
W czasie okupacji na tej posesji (a
dokładniej w kanapie właścicielki)
ukryto skrzynię z najcenniejszymi
monetami z Muzeum Narodowego.
Po wojnie wróciły na swoje miejsce.

7
Szaserów

2
Gdecka

7. Kolonia Posłów i Senatorów PPS
Zwana też Kolonią Praussa, od nazwiska
jednego z działaczy przedwojennej partii
PPS, Ksawerego Franciszka Praussa.
Wybudowane w połowie lat dwudziestych
XX wieku osiedle willowe, którego
mieszkańcami były osoby związane z
PPSem. Kolonia przetrwała II wojnę
światową bez większych uszkodzeń.
Byczyńska 1
Willa Kazimierza Pużaka, posła PPS
na sejm II RP.

6
3

6. Kościół Najczystszego Serca
Maryi
Pierwszy (drewniany) kościół w tym
miejscu stanął w 1924 roku. Budowę
obecnej świątyni rozpoczęto w 1934 roku.
Prace zakończono już po wojnie.

Lubieszowska

Płowce 8
Mieszkał tu Tomasz Arciszewski,
polityk PPS, minister poczt i
telegrafów, poseł na Sejm II RP,
radny Warszawy, członek Rady
Naczelnej PPS. W latach 1944 - 47
premier rządu emigracyjnego.
Płowce 6
Tu mieszkał Roman Kutyłowski wicedyrektor
Urzędu
Emigracyjnego w II RP, dyrektor
zarządu Linii Transatlantyckiej
Gdynia-Ameryka, działacz
emigracyjny, miłośnik irysów. W
latach 60. w swoim ogrodzie miał
ich największy zbiór w Polsce (ok.
200 odmian).

Trochę historii wokół
Szembeka

1

4. Grochowska 129
Pawilony handlowe, w których
mieściły się m.in. zakłady szewski i
zegarmistrzowski, sklep z
parasolami oraz kwiaciarnia.
Wybudowane w latach 60. XX
wieku. Przed wojną w tym miejscu
znajdowały się pawilony
drewniane.

Kordeckiego

Zamieniecka

Grochowska

2. Grochowska 120
Kamienica czynszowa z dwudziestolecia. Należała do
Stanisława Nowaczyńskiego, skarbnika Towarzystwa
Przyjaciół Grochowa i właściciela pobliskiego browaru.
Przetrwała II wojnę światową bez większych uszkodzeń.

3. Grochowska 128
Pierwsza apteka na Grochowie.

Boremlowska

Gdecka

1. Bazar Szembeka
Zaczął działać 14.09.1944 roku, po wejściu armii
radzieckiej. Początkowo handel odbywał się na placu
Szembeka, ale został przeniesiony na pusty teren przy
ul. Zamienieckiej jeszcze w połowie października.
Sprzedawano nie tylko żywność, ale i m.in. zegarki,
guziki oraz futra. Handel odbywał się bez większych
zakłóceń, mimo trwających działań wojennych - w
pierwszych dniach listopada 1944 na bazar spadł pocisk
artyleryjski. W 1945 roku teren był już szczelnie
wypełniony budkami.

