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W latach 2010–2011 oraz 2014–2015 przeprowadzono 
badania archeologiczne w południowej części Cytadeli 
Warszawskiej1. W latach 2010–2011 były to badania wy-
przedzające budowę Muzeum Katyńskiego, oddziału Mu-
zeum Wojska Polskiego, natomiast w latach 2014–2015 
przeprowadzono badania w formie obserwacji warstw 
ziemnych w trakcie wykonywania prac ziemnych związa-
nych z zagospodarowaniem terenu przyszłego Muzeum 
Katyńskiego (nadzór archeologiczny). Przeprowadzenie 
badań archeologicznych w tym miejscu wiązało się z fak-
tem, że od połowy XVIII w. obszar ten należał do Kon-
wiktu Pijarów, a ściślej do Collegium Nobilium, czyli pro-
wadzonej przez oo. Pijarów szkoły, natomiast jesienią w 
1832 r. został przejęty przez władze carskie pod budowę 
Cytadeli Warszawskiej. Inwestycje związane z zagospo-
darowaniem tego terenu na potrzeby Muzeum Katyń-
skiego zniszczyłyby bezpowrotnie pozostałości dawnej 
zabudowy znajdujące się pod ziemią, a zatem Stołeczny 
Konserwator Zabytków zalecił wykonanie badań arche-
ologicznych na obszarze inwestycji. 

Konwikt Pijarów na Żoliborzu –  
rys historyczny

We wrześniu 1757 r. Stanisław Konarski poinformował 
generała zakonu pijarów w Rzymie, że nabyto na potrze-
by Collegium Nobilium rozległy teren poza miastem, nad 
samym brzegiem Wisły, gdzie zostanie wystawiony dom 
dla wypoczynku młodzieży, oraz będzie założony ogród, 
a także powstaną zabudowania gospodarcze2. 

Władze Collegium chciały w ten sposób zrealizować 
dwa cele – pierwszym było stworzenie zaplecza gospo-
darczego dla szkoły, mającej swą główną siedzibę przy ul. 
Miodowej w Warszawie, drugim – zapewnienie miejsca 
wypoczynku wakacyjnego wychowankom, którzy z róż-
nych przyczyn nie mogli jechać do własnych domów. Oj-
cowie pijarzy wzorowali się w tym przypadku na włoskim 

1 Wawrzykowicz 1920.
2 Konarski 1962: 126 n.

Collegium Nazarenum, które na lato wywoziło swych wy-
chowanków z Rzymu pod Frascati3. 

Gospodarstwo miało składać się m.in. z sadu, ogrodu 
warzywnego, magazynu dla składowania produktów żyw-
nościowych i drewna opałowego, a także innych produk-
tów dostarczanych Wisłą z dóbr wiejskich konwiktu, po-
łożonych dalej od Warszawy. Teren nabyty od Melchiora 
Szymanowskiego, łowczego warszawskiego, rozciągał się 
między koszarami Gwardii Pieszej Koronnej, a cegielnią 
wójtowską przy ulicy Spadek. Miał kształt nieregularne-
go wieloboku, którego pozostałe granice wyznaczały: od 
wschodu brzeg Wisły, od zachodu szeroka aleja Gwardii. 
Obejmował w przybliżeniu 9,5 ha4.

W 1758 r. zaczęto wznosić niewielki, murowany pała-
cyk przeznaczony na letnie mieszkanie dla konwiktorów 
i ich nauczycieli-opiekunów, usytuowany w centrum par-
celi. Przeprowadzono także w południowej części działki 
drogę znad brzegu Wisły na skarpę i do ulicy Gwardii, 
umożliwiającą łatwy transport produktów. W południo-
wo-zachodniej części działki, przy ulicy Gwardii, zbudo-
wano trzy murowane oficyny na wynajem (Plan z 1762 r.), 
a wkrótce dobudowano czwartą5. Gospodarstwo rozwi-
jało się dobrze, zdecydowano się więc postawić własny 
młyn, którego budowę ukończono w 1778 r., usytuowany 
na skraju skarpy, w południowo-wschodniej części pose-
sji6. Zagospodarowano także skarpę, na której wycięto 
schodzące schodkowo ku Wiśle tarasy. Widok na sady, 
budynki i tarasy na skarpie był tak malowniczy, że wkrót-
ce posiadłość otrzymała francuską nazwę Joli bord, od 
czego wkrótce cala dzielnica została nazwana Żoliborzem. 

Duża zmiana w funkcjonowaniu żoliborskiego konwik-
tu nastąpiła w czasach Księstwa Warszawskiego. W 1807 
r. część budynków Collegium na Miodowej została prze-
znaczona na lazaret; uczniom i nauczycielom było za cia-
sno w pozostałej części budynków, musiano więc zmniej-
szyć liczbę uczniów7.

3 Kurdybacha 1976: 434.
4 Mączyński 1994: 11–12.
5 Mączyński 1994 : 15.
6 Kamieński 1994: 96.
7 Kamieński 1994: 1 i n.
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Ryc. 1. Plan Konwiktu Żoliborskiego pijarów (1822)  – manuskrypt Kajetana Koźmińskiego Opis historyczny Konwiktu War-
szawskiego xx. pijarów, od jego założenia do roku 1822, z przypisami i czternastą tablicami rycin (http://muzeum-niepodleglosci.
pl/xpawilon/geneza-cytadeli/)
Fig. 1. Plan of the Piarist Monastery School (1822) in Żoliborz – Kajetan Koźmiński’s manuscript Opis historyczny Konwiktu 
Warszawskiego xx. pijarów, od jego założenia do roku 1822, z przypisami i czternastą tablicami rycin (http://muzeum-niepodle-
glosci.pl/xpawilon/geneza-cytadeli/)

Wreszcie, w 1811 r. podjęto decyzję o przeniesieniu 
Collegium na Żoliborz i o sprzedaży budynku przy Miodo-
wej. Spowodowało to znaczną rozbudowę i przebudowę 
żoliborskich posiadłości konwiktu. M.in. przebudowano 
wówczas dawny młyn – pełnił on teraz funkcję biblioteki, 
pracowni naukowych, po części także stancji nauczyciel-
skich i magazynów żywnościowych.

Parter, pod biblioteką, zaadaptowano na skład zapa-
sów żywnościowych, takich jak mąka czy kasze, a znaj-
dujące się pod nim piwnice – na składowanie warzyw 
i owoców. W skrzydle północnym urządzono na parterze 
łazienki „o czterech wannach miedzianych” i „pralnię 
z kotłem wielkim miedzianym do grzania wody potrzeb-
nej do prania”, a także specjalny „kanał z kamienia cio-
sowego odpływ wody z łazienek ułatwiający”8. Skrzydło 
południowe budynku zostało przeznaczono na wynajem 
dla lokatorów, aby podreperować fundusze konwiktu. 

Wkrótce dobudowano tzw. Dom Nowy, kaplicę, ob-
serwatorium astronomiczne, powiększono założenia 
ogrodowe, szczepiąc nowe sady. Przemiany te zostały 

8 Mączyński 1994: 34–35.

utrwalone na sporządzonym w 1822 r. planie konwiktu. 
Na końcu zbudowano tzw. Dom Długi, istniejący do dziś. 

Konwikt Żoliborski był na ówczesne czasy bardzo no-
woczesnym założeniem architektonicznym, które daleko 
odeszło od monumentalnej architektury barokowej bu-
dynku Collegium Nobilium przy ul. Miodowej (ryc. 1). 

Niestety, okres świetności konwiktu trwał wyjątko-
wo krótko, tylko do 1832 r., kiedy po powstaniu listopa-
dowym, w którym uczniowie i nauczyciele brali czynny 
udział, cały teren zarówno Koszar Gwardii, jak i Konwiktu 
Pijarów, zajęto pod budowę Cytadeli. Pijarów wysiedlono 
z Żoliborza, ale nie wypłacono im jakiegokolwiek odszko-
dowania, co skutecznie podcięło ekonomiczny byt pla-
cówki. Wiosną 1832 r. wydany został rozkaz, aby instytut 
edukacyjny „natychmiast ten zakład i wszelkie ruchomo-
ści [...] gdzie indziej przeniósł”9. Uczelnię przeniesiono do 
wynajętego domu przy ulicy Zakroczymskiej, ale istnia-
ła tam niecały rok, ponieważ latem, 1833 r. „nastąpiło 
rozwiązanie wszelkich szkół zostających dotąd w rękach 

9 Szelewski 1863: 347.
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Ryc. 2. Cytadela Warszawska, dawny Konwikt Żoliborski. Plan wykopów nałożony na zarysy budynków – Biblioteki i budynku 
gospodarczego (oprac. Z. Polak)
Fig. 2. Warsaw Citadel, former Piarist Monastery School. Excavation plan drawn on the outline of the Library and farm buil-
ding (elaborated by Z. Polak)

duchowieństwa katolickiego, a zatem i konwiktu Konar-
skiego”10

Zespół popijarskich gmachów został częściowo włą-
czony w kompleks wznoszonej przez generała Iwana 
Dehna twierdzy. W latach 1832–1834 rozebrano poło-
żone w południowo-zachodniej części posesji murowane 
oficyny, zlikwidowano również większość ogrodów, ale 
pozostawiono większe budowle konwiktowe: trzy domy 
mieszkalno-szkolne wzdłuż alei (Pałacyk Letni, Dom Nowy 
i Dom Długi), kaplicę a także budynek obserwatorium 
astronomicznego i gmach biblioteki11.

Przekształcono całkowicie wnętrza budynków. Dawną 
bibliotekę przeznaczono na siedzibę komendantury, Pała-
cyk Letni oraz Dom Nowy i Dom Długi zaadaptowano na 
mieszkania dla oficerów i ich rodzin, natomiast w kaplicy 
początkowo urządzono magazyn na rzeczy żołnierzy, nato-
miast później przekształcono ją w gołębiarnię wojskową12.

W czasie II wojny światowej większość budynków na 
terenie Cytadeli została zniszczona, częściowo ocalały je-
dynie trzy popijarskie budynki: Pałacyk Letni, Dom Długi 
oraz kaplica; wszystkie zostały wyremontowane i istnieją 
do dnia dzisiejszego. Pozostałości Domu Nowego i bi-
blioteki zostały rozebrane w latach sześćdziesiątych XX 
w. Fundamenty biblioteki są jeszcze widoczne na zdjęciu 
z 1987 r. 

10 Szelewski 1863: 347.
11 Świątkowski: 1852:  pl. 64–65.
12 Mączyński 1994: 57.

Konwikt Pijarów na Żoliborzu –  
badania archeologiczne

Badania archeologiczne terenu należącego niegdyś 
do Konwiktu Pijarów odbywały się w trzech etapach. 
W pierwszym etapie, jesienią 2010 r., wykonano bada-
nia sondażowe o powierzchni 1 ara w części południo-
wego skrzydła dawnej biblioteki konwiktu i w jego bez-
pośrednim sąsiedztwie. Ich celem było sprawdzenie na 
ile zachowały się warstwy kulturowe i relikty architektury 
XVIII/XIX-wiecznej, biorąc pod uwagę nie tylko zniszcze-
nia wojenne, ale i daleko posuniętą degradację tego tere-
nu w okresie powojennym, kiedy przeprowadzano tu za-
awansowane prace ziemne. W drugim etapie, w 2011 r., 
rozszerzono powierzchnię badań o 10 arów, które objęły 
teren zarówno całego południowego skrzydła budynku 
dawnej Biblioteki Konwiktu, jak i dwa budynki gospo-
darcze, oraz przestrzeń dookoła zabudowań. Trzeci etap, 
w latach 2014–2015, odbywał się w formie nadzoru ar-
cheologicznego nad pracami ziemnymi podczas adaptacji 
kaponiery i jej otoczenia na potrzeby Muzeum Katyńskie-
go (ryc. 2) 13.

W trakcie badań odsłonięto arkadowy fundament po-
łudniowego skrzydła dawnej biblioteki konwiktu oraz przy-
pory jego ścian bocznych. Skrzydło budynku nie było pod-

13   Badaniami zespołu Cytadeli Warszawskiej kierowali mgr Zbi-
gniew Polak, mgr Marzenna Kasprzycka i mgr Michał Hrynczy-
szyn (Kasprzycka i Polak 2010, 2011; Kasprzycka i Hrynczyszyn 
2015; Polak i Kasprzycka 2009, 2010, 2011, 2013, 2014).
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Ryc. 3. Cytadela Warszawska, dawny Kon-
wikt Żoliborski. Pozostałości fundamentów 
środkowej części budynku Biblioteki  
(fot. S. Rzeźnik)
Fig. 3. Warsaw Citadel, former Piarist Mo-
nastery School. Foundation remains of the 
central part of the Library (photo  
by S. Rzeźnik)

Ryc. 4. Cytadela Warszawska, dawny Kon-
wikt Żoliborski. Fundamenty południowego 
skrzydła budynku Biblioteki  
(fot. M. Hrynczyszyn)
Fig. 4. Warsaw Citadel, former Piarist Mo-
nastery School. Foundations of the southern 
wing of the Library (photo by M. Hrynczyszyn)

Ryc. 5. Cytadela Warszawska, dawny Kon-
wikt Żoliborski. Pozostałość studni znajdującej 
się pomiędzy budynkiem Biblioteki a budyn-
kiem gospodarczym (fot. M. Hrynczyszyn)
Fig. 5. Warsaw Citadel, former Piarist 
Monastery School. Remains of a well located 
between the Library and farm building (photo 
by M. Hrynczyszyn)
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piwniczone. Warstwy kulturowe wewnątrz budynku uległy 
niemal całkowitemu zniszczeniu podczas prac rozbiórko-
wych i niwelacyjnych, jakie przeprowadzano na tym terenie 
w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w (ryc. 3).

Pomiędzy budynkiem biblioteki, a budynkiem gospo-
darczym (stajnią za czasów konwiktu) znaleziono pozo-
stałość studni drewnianej, z dobrze zachowaną konstruk-
cją do pompowania wody. Studnia miała głębokość około 
6 m. Konstrukcja do pompowania wody – był to gruby, 
drewniany pal, z dębowego drewna, średnicy ok. 40 cm, 
z niewielkim otworem pośrodku. Cembrowina była wy-
konana z grubych, dębowych desek. Dno studni, na wy-
sokości stropu dębowego pala, było wyłożone dużymi 
kamieniami. Pod nimi zalegała warstwa zbitej, twardej 
gliny (ryc. 5).  

W budynku gospodarczym (stajnia), podobnie jak 
w skrzydle budynku biblioteki, warstwy kulturowe uległy 
niemal całkowitemu zniszczeniu podczas prac budowla-
nych i niwelacyjnych, jakie przeprowadzano na tym tere-
nie w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. 

Ostatni z badanych budynków powstał już po 1832 r., 
czyli po przejęciu terenu na potrzeby Cytadeli. Świadczy 
o tym zarówno cegła, z jakiej go zbudowano, jak i straty-

grafia, a potwierdzają plany – nie ma go na żadnym pla-
nie związanym z Konwiktem Pijarów, pojawia się dopiero 
na planach Cytadeli. 

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku odsłonięto 
pozostałości ścieżki ogrodowej z przełomu XVIII/XIX w., 
która miała szerokość około 1 m i była z rzadka wysypana 
niewielkimi kamykami; niknęła ona pod fundamentami 
budynku (ryc. 6). 

Warstwy kulturowe wewnątrz budynku datowano 
na podstawie znalezionych w nich zabytków ruchomych 
(m.in. guzików i monet) na XIX w. Najprawdopodobniej 
pełnił on funkcję toaletową. Wewnątrz budynku odsło-
nięto pozostałości ścianek działowych niewielkich latryn, 
a od jego strony zachodniej także dość dużą, murowaną 
latrynę wraz z dobrze izolowanym, starannie zbudowa-
nym szambem (ryc. 7).

Na zewnątrz budynku, od jego strony południowej, 
odsłonięto pozostałość konstrukcji ceglano-drewnianej. 
Najprawdopodobniej był to niewielki, drewniany budy-
nek, na ceglanej podmurówce. Wewnątrz odsłonięto 
dość dobrze zachowane deski drewnianej podłogi. Po-
stawiono roboczą hipotezę, że mogą to być pozostałości 
łaźni parowej, tzw. „bani” (ryc. 8).

Ryc. 6. Cytadela Warszawska, dawny Kon-
wikt Żoliborski. Widoczny w planie fragment 
XVIII-wiecznej alejki ogrodowej  wysypanej 
żwirem (fot. G. Arkuszewski)
Fig. 6. Warsaw Citadel, former Piarist Mo-
nastery School. Fragment of the 18th century 
gravel garden alley visible on the plan (photo 
by G. Arkuszewski)

Ryc. 7. Cytadela Warszawska, dawny Kon-
wikt Żoliborski. Widok ogólny pomieszczeń 
w budynku gospodarczym (fot. G. Arkuszewski)
Fig. 7. Warsaw Citadel, former Piarist Mo-
nastery School. General view of rooms loca-
ted in the farm building (photo  
by G. Arkuszewski)
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Ryc. 8. Cytadela Warszawska, dawny Kon-
wikt Żoliborski. Fragment pomieszczenia do-
budowanego do budynku gospodarczego, być 
może łaźni, czyli tzw. rosyjskiej bani (oprac. 
G. Arkuszewski)
Fig. 8. Warsaw Citadel, former Piarist Mo-
nastery School. Fragment of a room added 
to the farm building, possibly a bath, or the 
so-called Russian banya (elaborated by G. Ar-
kuszewski)

Ryc. 9. Cytadela Warszawska, dawny Konwikt Żoliborski. Plan – zarysy południowego skrzydła Biblioteki i dwóch budynków 
gospodarczych (oprac. G. Arkuszewski)
Fig. 9. Warsaw Citadel, former Piarist Monastery School. Plan – outline of the southern wing of the Library and two farm buil-
dings (elaborated by G. Arkuszewski)
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Marzenna Kasprzycka

Archaeological survey of the former Piarist Boarding School  
at the Warsaw Citadel

Summary

In 2010–2011, and 2014–2015, archaeological surveys con-
nected to the construction of the Katyń Museum (branch of the 
Polish Army Museum), were carried out in the southern part of 
the Warsaw Citadel. The site was designated for archaeological 
surveys due to the fact that it belonged to the Piarist Boarding 
School since mid-18th century, and more precisely to the Col-
legium Nobilium, i.e. a school run by the Piarists, which was 
taken over in autumn 1831 by the tsarist authorities so that 
they could build the Warsaw Citadel. 

Collegium Nobilium purchased the said area with the school 
in mind in 1757. The main objective was to use it as a sup-
porting facility for the school located at Miodowa Street and 
also as a summer residence for its students. Initially, the area 

consisted of only a brick palace, gardens and orchards; how-
ever, as time passed, other farm buildings were constructed. 
The view of the buildings located at the Vistula embankment 
was so picturesque that the estate was soon referred to by the 
French term Joli bord, which quickly covered the entire city 
district – Żoliborz. In 1831, after the November Uprising, the 
Boarding School’s terrain was taken over due to the construc-
tion of the Citadel, while the post-Piarist buildings became part 
of the fortress. In the course of archaeological surveys, parts 
of the southern wing of the old Boarding School Library were 
unearthed along with two farm buildings. 

Translated by Marzenna Kasprzycka
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