
DZIENNIKARSTWO NA POWIŚLU
OTWARCIE DAWNYCH ŁAŹNI TEODOZJI MAJEWSKIEJ

12 PAŹDZIERNIKA 2015



„Najważniejsze wydaje się to, 
że Instytut Dziennikarstwa jest 
teraz w jednym miejscu” 

— prof. Marcin Pałys,  
rektor UW. 

„W tym samym budynku znajdu-
je się teraz Laboratorium Badań 
Medioznawczych, które prowa-
dzi badania praktyczne mediów, 
Radio Kampus i baza telewizyj-
na, nad odświeżeniem której 
będziemy pracować w tym roku 
akademickim”

— prof. Janusz Adamowski,  
dziekan Wydziału Dziennikar-
stwa i Nauk Politycznych.

„Przeprowadzka jest też  punk-
tem wyjścia do dalszego rozwoju 
instytutu jako całości. To daje 
szansę budowy nowych form 
jego aktywności” 

— prof. Marek Jabłonowski,  
dyrektor Instytutu Dziennikar-
stwa.

Wydział Dziennikarstwa  i  Nauk 
Politycznych od października korzysta 
z odrestaurowanego gmachu daw-
nych Łaźni Teodozji Majewskiej. To 
tutaj z Nowego Światu 69 przeniósł 
się Instytut Dziennikarstwa. Pod sta-
rym adresem została jedynie pracow-
nia fotograficzna. Opuszczone sale 
zajmują teraz inne jednostki wydziału. 

To pierwsza tak kompleksowa 
renowacja dawnych Łaźni Teodozji 
Majewskiej od czasów powojen-
nych. Zmieniły się nie tylko wygląd 
zewnętrzny tego gmachu, ale przede 
wszystkim warunki studiowania. Sale 
dydaktyczne są teraz przestronne 
i nowocześnie wyposażone. 

REMONT W SKRÓCIE



Pomieszczenia znajdujące się na parterze i pierwszym piętrze są wykorzystywane do 
celów naukowych, dydaktycznych, promocyjnych i wystawienniczych, a w piwnicach 
znajdują się magazyny oraz zaplecze dla studiów radiowego i telewizyjnego.

Wsparcie finansowe pochodzi z regionalnego programu operacyjnego województwa 
mazowieckiego z inicjatywy JESSICA (jest to kredyt na preferncyjnych warunkach). 
Prace rozpoczęły się w 2014 r. 
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HISTORIA DAWNEGO SPA NA POWIŚLU
POMYSŁ NA ZŁOTY INTERES
Dwa wieki temu w Warszawie Stanisław Majewski prowadził sklep na rogu ulic Bed-
narskiej i Sowiej. Pod koniec lat 20. XIX w. chciał rozwinąć interes. Na posesji przy 
Bednarskiej 2/4 postanowił wybudować łaźnię. Plany pokrzyżował wybuch powstania 
listopadowego, więc prace rozpoczęto w 1832 r. Projekt architektoniczny budynku, 
który niebawem powstał u wylotu mostu łyżwowego, wykonał Alfons Kropiwnicki, 
absolwent Wydziału Sztuk Pięknych UW. 

DLACZEGO ŁAŹNIE SĄ MAJEWSKIEJ?
Zanim jeszcze rozpoczęto budowę Stanisław Majewski dokonał cesji na rzecz swojej 
synowej Teodozji z Kowalewskich. W zachowanych do dziś aktach jest zapisek wa-
runkujący spełnienie umowy: „pod obowiązkiem wystawienia na tymże placu łazienek 
podług planu przez Rząd zatwierdzonego”.

ZAŚLUBINY AMFITRYTY I NEREUSA
Budowę zakończono w 1834 r. Łaźnie były jednym z najpiękniejszych budynków na 
ówczesnym Powiślu. Wzniesione w stylu późnego klasycyzmu przykuwały uwagę 
sześciokolumnowym monumentalnym portykiem, a ich główną ozdobą był i nadal 
jest tympanon z płaskorzeźbą Pawła Malińskiego. Sama dekoracja nawiązywała do 
funkcji budynku. W jej centrum siedzi Amfitryta, córka bóstwa morskiego Nereusa, 
obok niej Neptun i orszak mitycznych stworzeń morskich.

WARSZAWSKIE TERMY
Dopiero pod koniec XIX w. w Warszawie pojawiły się wodociągi i system kanalizacji, 
dlatego wcześniej mieszkańcy chętnie korzystali z łaźni, które działały niczym dzisiej-
sze spa. W budynku przy Bednarskiej dostępne były zarówno jednoosobowe po-
mieszczenia, jak i łaźnia parowa dla kilkunastu osób. Można było zażyć kąpieli zio-
łowych, siarczanych i żelaznych. Wodę czerpano z Wisły i oczyszczano za pomocą 
specjalnych filtrów.

SZCZĘŚLIWIE OCALONY
Teodozja Majewska zmarła w 1881 r. Po jej śmierci właściciele łaźni zmieniali się wie-
lokrotnie. Do II wojny światowej budynek dotrwał w opłakanym stanie. Jednak ocalał 
w czasie Powstania Warszawskiego w przeciwieństwie do sąsiednich kamienic, po 
których zostały tylko mury. Jego odbudowa trwała do 1953 r. Wtedy też stracił pier-
wotną funkcję i stał się siedzibą ośrodka kształcenia ideologicznego PZPR oraz kilku 
innych instytucji.



„Plany mamy już od wielu lat. 
Problem stanowiło znalezienie 
na te cele źródeł finansowania. 
Deklaracja pani premier, któ-
ra padła w trakcie inauguracji 
roku akademickiego dotycząca 
uruchomienia wieloletniego 
programu inwestycyjnego Uni-
wersytetu Warszawskiego, jest 
zapowiedzią tego, że będziemy 
mogli te plany zrealizować”  

– prof. Marcin Pałys,  
rektor UW.

Na WDiNP studiuje ponad 5800 
osób. To jeden z największych 
wydziałów Uniwersytetu Warszaw-
skiego, który korzysta obecnie z kilku 
budynków rozmieszczonych  
w różnych częściach Warszawy. 
Uniwersytet Warszawski ma jeszcze 
kilka planów polepszenia sytuacji 
lokalowej wydziału. Szanse na ich 
powodzenie są spore.

PLAN INWESTYCYJNY



DRUGA BEDNARSKA
W planie inwestycyjnym UW jest m.in. budowa nowego gmachu dla WDiNP. Tuż za 
budynkiem dawnych Łaźni, też przy ul. Bednarskiej, znajduje się teren, który zajmuje 
ponad 8 tys. m². Uniwersytet jest jego właścicielem od lat 90. XX w. W północnej 
części tej działki ma powstać kompleks budynków. Uniwersytet do budowy jest przy-
gotowany. Od dawna gotowy jest projekt architektoniczny.

Główna część będzie miała trzy piętra nadziemne oraz dwie kondygnacje podziemne. 
W środku znajdować się będą przestrzenne aule dla 200 osób rozmieszczone na 
pierwszym i drugim poziomie, sale wykładowe oraz seminaryjne, pracownie kompu-
terowe, gabinety naukowe, a także dwupoziomowy garaż podziemny. Do budynku 
prowadzić będą dwa wejścia – jedno od Mariensztatu, drugie od Wybrzeża Kościusz-
kowskiego.

ZMIANY NA KAMPUSIE GŁÓWNYM
Na kampusie głównym rozpoczął się też długo oczekiwany remont Gmachu Audyto-
ryjnego, który również będzie przeznaczony dla WDiNP. Najpierw z gmachem poże-
gnali się studenci i pracownicy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy ko-
rzystali z niego od ponad pół wieku. Na realizację inwestycji uczelnia uzyskała dotację 
w wysokości 40 mln zł z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Gmach Audytoryjny zostanie całkowicie przebudowany i zrekonstruowany. Prace wy-
konane będą na podstawie zachowanych detali, archiwalnych rycin i fotografii tak, 
aby przywrócić mu dawny, historyczny kształt. W odnowionym gmachu wydzielone 
zostaną głównie nowe pomieszczenia, w których będą prowadzone zajęcia dla stu-
dentów. Na parterze znajdować się będzie przestronna aula wykładowa. Powstanie 
też specjalny punkt obsługi studentów. Remont zakończy się w 2017 r. Projekt przy-
gotowała Pracowania Architektoniczna 1997. 



NIE PRZEGAP
Uniwersytet Warszawski rozbu-
dowuje się nie tylko na terenie 
Warszawy. W Chęcinach oddalo-
nych od stolicy o niemal 200 km 
powstało Europejskie Centrum 
Edukacji Geologicznej.  
 
Zapraszamy na oficjalne otwarcie 
19 października.

Kontakt dla mediów  
zainteresowanych udziałem:   
Biuro Prasowe UW,  
media@uw.edu.pl.


