
Królikarnia - charakterystyka, historia, ciekawostki. 

 Od urodzenia jestem mieszkanką warszawskiego Mokotowa. Niedaleko mojego domu 

oraz naszego przedszkola na ulicy Puławskiej 113 znajduje się pałac oraz park zwany 

Królikarnią. Znam go dobrze. Tu jako niemowlę przywożona byłam w wózeczku, żeby 

spokojnie pospać w cieniu starych drzew otaczających zabytkowy, klasycystyczny pałacyk. 

Jako dziecko biegałam po parowach i skarpach parku, karmiłam kaczki pływające w 

pobliskich stawach, jeździłam na wrotkach i rowerze, a zimą na nartach czy sankach. 

Zwiedzałam też pałac, w którym mieści się obecnie Muzeum Rzeźby im. Xawerego 

Dunikowskiego. Królikarnia od zawsze była moim "Tajemniczym Ogrodem". 

 

Historia Królikarni od Czasów Saskich do Insurekcji Kościuszkowskiej. 

 W pierwszej połowie XVIII w. król August II Sas postanowił założyć hodowlę 

królików, które miały służyć jako cel podczas łowów urządzanych ku uciesze królewskich 

gości. Od tej właśnie hodowli pochodzi nazwa Królikarnia. Wybrane przez króla miejsce 

doskonale się do tego celu nadawało. Znajdowało się bowiem z dala od uczęszczanych 

traktów, na krawędzi stromej pradoliny Wisły. Teren ogrodzono płotem. Wybudowano 

pawilony dla gości, służby, zwierząt i na magazyny. Stary plan z 1732 roku ukazuje, iż teren 

zwierzyńca miał plan prostokąta, którego dłuższa oś biegła po linii wschód - zachód, a 

wymiary pokrywały się mniej więcej z wymiarami obecnego parku. Parów południowy biegł 

od skarpy na zachód i skręcał pod kątem prostym na północ. Nie łączył się jednak z krótszym 

jarem północnym. W drugiej połowie XVIII w. oba parowy połączono wąwozem, tworząc w 

ten sposób fosę otaczającą niewielki, drewniany pawilon, który nie przetrwał do czasów 

obecnych. Po obu stronach alei wjazdowej, w pobliżu głównego pawilonu wzniesiono dwie 

oficyny, a poza jarami jeszcze cztery drewniane budynki. Do centralnej budowli wjeżdżało 

się aleją biegnącą od bramy poprzez drewniany mostek przerzucony nad jarem zachodnim. Po 

wschodniej stronie budynku wykopano prostokątną sadzawkę, zasilaną strumieniami 

płynącymi w dalszym biegu w kierunku Łazienek Królewskich. Zachodnia granica 

dzisiejszego parku opiera się o ulicę Puławską. W okresie saskim ten trakt przechodził dalej, 

prawdopodobnie obecną ulicą Wielicką.  Dopiero w drugiej połowie XIX wieku wzdłuż 

Królikarni wytyczono trakt Służewski. W 1775 roku właścicielką zwierzyńca stała się księżna 



Elżbieta z Czartoryskich Lubomirska, marszałkowa wielka koronna. Od niej Królikarnię 

odkupił Karol Aleksander Tomatis. Wybudował on piękny klasycystyczny pałacyk sądząc, że 

król zniechęcony nieudanymi próbami poprawienia klimatu Łazienek kupi Królikarnię dla 

siebie. Zamiar ten jednak nie udał się gdyż król Łazienki zmeliorował. 

 Pałacyk Tomatisa w Królikarni jest przeniesioną na papier przez Kamsetzera ideą 

Dominika Merliniego. Materiały do budowy zwieziono w 1778 roku, a w 1779 roku ruszyła 

budowa mniejszych budynków. W 1780 roku A. Finkej wykonał prace stolarskie w kuchni, 

nowych oficynach i w tzw. kurniku. Do dnia dzisiejszego zachowały się oficyny stojące przy 

ulicy Puławskiej. Jedna z nich zwana domkiem administracyjnym zajmuje południowo - 

zachodni narożnik posesji. Znajdowało się tam wiele lat Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. 

Dwie oficyny należą do pobliskiego szpitala. Obie składały się z izb mieszkalnych na piętrze 

oraz wozowni i stajni na parterze. Kurnik nie przetrwał i nie znamy jego wyglądu.  

 Jedną z ciekawszych budowli Królikarni jest usytuowana przy wlocie do północnego 

wąwozu założona na planie koła kuchnia, od strony wąwozu trzykondygnacyjna, a od strony 

dziedzińca jednokondygnacyjna. Prowadzą do niej dwa wejścia: od strony wjazdu i wąwozu. 

To ostatnie wejście ozdobione jest kolumnami z toskańskimi głowicami oraz portykiem, nad 

którym umieszczone jest półokrągłe okno. Elewacje zdobią girlandy kwiatów, owoców i wole 

głowy. Budowla zwieńczona jest u góry poszarpaną attyką przypominającą modne w 

ówczesnych czasach ruiny. Osadzenie tego budynku na zboczu skarpy, jak również wygląd 

zewnętrzny nawiązują do starożytnego grobowca Cecylii Metelli przy rzymskiej Via Appia.  

Wewnątrz budynku znajduje się okrągły dziedziniec, na który wychodzą okna pomieszczeń 

gospodarczych oraz zaczynają się dwa korytarze: jeden do pałacu, drugi do groty pod 

tarasem. Usytuowanie kuchni z dala od pałacu miało na celu uniknięcie zagrożenia 

pożarowego.  

 

W Królikarni wzniesiono również w tym czasie cieplarnię, oborę, mieszkanie ogrodnika, dwa 

młyny i browar. Były to budowle w pełni użytkowe. 

 Prace nad samym pałacem rozpoczęto w 1782 roku. Trwały one cztery lata do 1786 

roku. Pałac stał się niebawem atrakcją wśród ówczesnego podwarszawskiego "budownictwa 

willowego", należy on bowiem do reprezentacyjnych przykładów  polskiej architektury 

klasycystycznej. Budowla założona jest na planie kwadratu, piętrowa, o wysokim przyziemiu 



zawierającym suteryny, zwieńczona bębnem z kopułą. Elewacja zwrócona ku zachodowi 

posiada siedem osi, a pozostałe po pięć. Fasadę zachodnią zdobi portyk o głębokim 

podcieniu, wsparty na czterech jońskich kolumnach, zamknięty trójkątnym frontonem 

wypełnionym dwoma tarczami, hełmem, globusem, lirą, paletą malarską, zwojami papieru, 

księgą i maską ludzką. Bęben kopuły zdobiony jest stiukowym fryzem przedstawiającym orły 

z girlandami. Ponad wejściem głównym umieszczony jest orzeł o rozpostartych skrzydłach. 

Do portyku prowadzą kamienne schody na których ustawione były kiedyś skrzydlate syreny a 

później kute latarnie żelazne. Przy elewacji wschodniej znajdują się również kamienne 

schody prowadzące na taras widokowy, z którego rozciąga się widok na położone poniżej 

stawy i Wisłę. Taras przypałacowy położony jest nad zrobioną sztucznie grotą, z której 

odchodzi korytarz do położonej osobno kuchni. Górną krawędź muru otaczającego taras 

zdobią cokoły z wazonami, pierwotnie z marmuru karraryjskiego, a obecnie z piaskowca. 

Cypel skarpy opasany jest murem założonym na planie spłaszczonego koła. Stąd zakosami 

prowadzą schody, aż na sam dół do stawów. Tomatis poszerzył tereny Królikarni poza trakt 

wiodący na Służewiec, do drogi na Piaseczno. Urządzał tu huczne zabawy i przyjęcia. 

Wkrótce przejażdżki do Królikarni stały się bardzo modne. 

 

 W 1794 roku podczas Insurekcji Kościuszkowskiej od 10 do 14 lipca Królikarnia stała 

się główną kwaterą Tadeusza Kościuszki. Wtedy też na skutek walk zniszczeniu uległy: 

browar, cegielnia, karczma, młyny, stodoła, szklarnia, ogrodzenie oraz duża część 

wyposażenia pałacu. 

Historia Królikarni od XIX wieku (okres księstwa Warszawskiego) do połowy XX wieku.  

 W okresie Księstwa Warszawskiego w pałacu urządzono lazaret dla żołnierzy 

napoleońskich. Stąd 1 czerwca 1809 roku Julian Ursyn Niemcewicz wraz z przyjaciółmi 

obserwował atak oddziałów polskich na Wilanów. 

 Karol Tomatis zmarł dwa lata wcześniej w 1807 roku i Królikarnia stała się 

własnością jego dzieci: Wiktora i Karoliny. W 1816 roku sprzedali oni posiadłość 

wojewodzie wileńskiemu Michałowi Hieronimowi Radziwiłłowi z Nieborowa. Dokonał on 

pewnych zmian w wyposażeniu pałacu, uzupełniając go nowymi dziełami sztuki.  

 W 1817 roku Wielki Książę Konstanty  rozkazał zburzyć ostatnią z ocalałych karczm 

(znajdującą się na wprost pałacu) i przekopać przez teren Królikarni kanał odprowadzający 



ścieki. Wtedy też od strony południowej, na skarpie powstała kolonia osadników niemieckich 

tzw. Szopy Niemieckie, a poniżej skarpy kolonia polska - Szopy Polskie. 

W 1831 roku podczas Powstania Listopadowego Królikarnia stała się terenem walki 

między Polakami a Rosjanami. Walki te na szczęście nie spowodowały poważniejszych 

szkód.  

Po śmierci Michała Radziwiłła (w 1831 roku) posesja przeszła na jego dzieci: Karola, 

Zygmunta i Michalinę z męża Rzyszczewską. Gospodarstwo nadal dobrze prosperowało. 

Ogród udostępniono szerokiej publiczności. W 1841 roku przystąpiono do generalnej 

renowacji niektórych obiektów, a w 1842 roku rozpoczęto prace przy przekształcaniu ogrodu.  

W 1849 roku Królikarnię odkupił wielki miłośnik sztuki i filantrop Ksawery 

Pusłowski. Zgromadził on duży zbiór starych rycin, brązów, marmurów, obrazów, książek i 

cenną kolekcję gobelinów. W dawnych zabudowaniach gospodarczych, w 1851 roku umieścił 

i utrzymywał Instytut Moralnie Zaniedbanych Dzieci. Wychowankowie tej placówki w celu 

resocjalizacji zajmowali się ogrodnictwem, rolnictwem i rzemiosłem. Ten szczytny cel 

zachęcił innych, zamożnych ludzi do finansowego wsparcia Instytutu. Umożliwiło to 

wystawienie na Wierzbnie nowego gmachu wraz z zabudowaniami dla służby i budynkami 

gospodarczymi. Gmach ten według planów Henryka Marconiego został zbudowany pod 

kierunkiem architekta Władysława Hirszla. W 1862 roku Instytut przeniósł się do nowej 

siedziby. W 1865 roku na terenie Królikarni zbudowano nowy budynek według projektu 

Wojciecha Bobińskiego. Była to kaplica usytuowana między dwiema starymi oficynami.  

W 1874 roku po śmierci Ksawerego Pusłowskiego pałac wraz z ogrodem stał się 

własnością jego syna Wandalina, a budynki z kaplicą, północna oficyna (zwana domem 

zarządcy) oraz dom murowany za bramą przeszły na własność wdowy po Ksawerym - Julii z 

domu Druckiej Lubeckiej. W 1879 roku pałacyk wraz ze zbiorami został zniszczony przez 

pożar. Ocalały tylko nieliczne, uszkodzone dzieła sztuki. Postanowiono odbudować pałac w 

pierwotnej postaci. Rekonstrukcją kierował Józef Huss. Zakończono ją w 1880 roku. W 

ścianę rotundy wmurowano tablicę z herbem Pusłowskich - Szeliga.  

W 1883 roku majątek Julii Pusłowskiej przejął Zygmunt Pusłowski, który w 1890 

roku darował ją Towarzystwu Opieki nad Nieuleczalnie Chorymi. Zorganizowano tu szpital, 

który przetrwał do dziś. W 1884 roku pałac i ogród przejął Aleksander Drucki - Lubecki. 

W 1889 roku pałac wraz z ogrodem odkupiła żona hrabiego Kazimierza Krasińskiego 

Marta z domu Pusłowska. Od tego czasu zabawy w pałacu odbywały się tylko wtedy, kiedy 

dochód z nich przeznaczony był na cele dobroczynne. W 1902 roku Marta Krasińska 

przeprowadziła gruntowny remont pałacu. Władze miasta wydały zgodę na ułożenie linii 

tramwaju konnego przez Mokotów do Królikarni. W 1925 roku Krasińska otrzymała 

pożyczkę państwową na remont budynku szpitala.  

W 1939 roku pałac został zniszczony przez Niemców, którzy chcąc wymordować 

ukrytą w nim służbę obrzucili budynek ręcznymi granatami. Podczas Powstania 

Warszawskiego na terenie parku toczyły się ostre walki. Spalił się budynek kuchni. 



Zniszczona została grota, taras widokowy, balustrada mostu oraz kościół. W mroźną zimę 

1945 roku ludność cywilna zniszczyła w dużym stopniu drzewostan parku, wykorzystując go 

na opał.  

Historia Królikarni od połowy XX wieku do czasów dzisiejszych.  

Po wojnie zabezpieczono ruiny i zamurowano lochy, z których saperzy wywieźli 

magazyn pocisków. Przystąpiono też do odbudowy budynków. Pałac przeznaczono na zbiory 

rzeźb Xawerego Dunikowskiego, wybitnego, polskiego rzeźbiarza. W oficynie miało się 

pomieścić mieszkanie artysty i jego pracownia. Niestety artysta zmarł w 1964 roku. 

Postanowiono przyspieszyć odbudowę Królikarni i zorganizować tam muzeum typu 

biograficznego. Po rekonstrukcji w 1965 roku pałac z zewnątrz zyskał formę pierwotną, z 

wyjątkiem balkonu w elewacji wschodniej. Wnętrze uległo pewnym zmianom, ponieważ z 

wystroju dekoracyjnego prawie nic nie zostało. Poza tym do tych zmian zmusiła 

budowniczych nowa funkcja budynku.   

 W 1966 roku odbudowano oficynę, przeznaczając ją na mieszkania pracowników i 

pracownie konserwacji rzeźb. Znalazła tu też siedzibę mokotowska filia Towarzystwa 

Przyjaciół Warszawy. W 1969 roku zakończono odbudowę kuchni. Postawiono nowe 

ogrodzenie oraz odrestaurowano bramę wjazdową zwieńczając ją autentycznymi barokowymi 

kamiennymi wazonami. Rozpoczęto prace porządkowe w ogrodzie. 

 W zabytkowym parku, podobnie jak w całej Królikarni historia łączy się ze 

współczesnością. Obecnie można tu podziwiać Park Rzeźby, w którym prezentowane są 

wybrane prace z bogatej kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. Szczególne znaczenie 

mają tu nadal prace związane z działalnością Xawerego Dunikowskiego i udostępnianiem 

jego twórczości znajdującej się w zbiorach. 

 



Plan Królikarni z zaznaczonymi rzeźbami 

 

 W Królikarni organizowane są wystawy, spektakle, spotkania, konferencje, pokazy 

filmowe pod gołym niebem, koncerty oraz imprezy plenerowe odbywające się w otaczającym 

pałac romantycznym parku. Muzeum posiada największą kolekcję rzeźby w kraju, na którą 

składają się prace powstałe od piętnastego wieku do dnia dzisiejszego. Prowadzone są też 

badania oraz działalność wydawnicza. Działa księgarnia oraz mała kawiarenka. W programie 

muzeum można znaleźć tradycyjne wystawy muzealne, a także eksperymentalne performance 

oraz wydarzenia, takie jak koncerty o wschodzie słońca. Pracownicy Królikarni prowadzą też 

warsztaty edukacyjne dla dzieci przedszkolnych i szkolnych oraz ich rodzin.  

 



 

Młodzieżowy Dom Kultury Mokotów, Puławska 97 

  Innym ważnym obiektem na terenie Mokotowa jest położony dość blisko Królikarni i 

wspomniany przy jej opisie budynek, w którym mieści się obecnie Młodzieżowy Dom 

Kultury Mokotów, z którym ściśle współpracujemy. 

  To placówka od wieków przyjazna wychowankom. Mieści się bowiem w zabytkowym 

budynku dawnego Instytutu Moralnie Zaniedbanych Dzieci ufundowanym przez Julię i 

Franciszka hr. Pusłowskich, którego projektantem był wybitny architekt warszawski Henryk 

Marconi. Instytut w siedzibie na Mokotowie przy ulicy Puławskiej 97 powstał 25 listopada 

1862 roku i był jedną z najnowocześniejszych placówek wychowawczych w kraju. 

Przyjmował początkowo wyłącznie chłopców w wieku od 8 do 15 lat, którzy weszli w kolizję 

z prawem, ale również „dzieci nie występne, ile ubogie”.  

 Pierwowzorem Instytutu Moralnie Zaniedbanych Dzieci był założony przez Fryderyka 

hrabiego Skarbka pod tą samą nazwą, przy wsparciu finansowym osób prywatnych oraz 

administracji państwowej ośrodek, który rozpoczął działalność 1 października 1830 roku. W 

związku z wydarzeniami związanymi z Powstaniem Listopadowym już w marcu 1831 roku, z 

powodu braku funduszy, instytucja faktycznie przestała działać. Mimo to inicjatywa nie 

upadła i w roku 1834 nastąpiła reaktywacja działalności. I tym razem wsparcia udzieliła 

administracja oraz osoby prywatne. Zgodnie z zasadami organizacji i funkcjonowania 

Instytutu, mogli w nim przebywać ci chłopcy w wieku od 6 do 14 lat, którzy zostali  

schwytani przez policję za włóczęgostwo, żebractwo czy drobne kradzieże. Ośrodek 

przyjmował też tzw. dzieci zdemoralizowane, które zostały oddane tu przez własnych 

rodziców czy opiekunów. Do połowy XIX wieku siedziba instytucji zmieniała się 

przynajmniej dwukrotnie. Ostatecznie ulokowana została w Pałacu hrabiego Pusłowskiego na 

Mokotowie, gdzie działała od 1862 roku pod nazwą Instytutu Moralnej Poprawy Dzieci.  

 W czasie II Wojny Światowej dzięki poświęceniu pracowników, a szczególnie 

dyrektora Władysława Sali udało się wyprowadzić z warszawskie getta około pięciuset 

żydowskich dzieci. Instytut przetrwał do czasu Powstania Warszawskiego. Zniszczono go. 

Odbudowany został w roku 1959. Sam pałac powstał około połowy XIX wieku według 

projektu wybitnego architekta  

 Jako Młodzieżowy Dom Kultury przy ulicy Puławskiej 97 placówka istnieje od 1 

stycznia 1968 roku. 

 



 Organizuje zarówno warsztaty edukacyjne jak i kulturalne, cykliczne imprezy, wśród 

tych najważniejszych są Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa, 

Art Mokotów, Dzień Rodziny, Mokotowskie Pożegnanie Lata, Uniwersalny Przegląd 

Artystyczny „PUPA" czy „Gdzie są kwiaty z tamtych lat" – konkurs chórów organizowany z 

Muzeum Niepodległości oraz Konkurs plastyczny „Moje marzenie". 

 Młodzieżowy Dom Kultury Mokotów dla dzieci oferuje też: zajęcia plastyczne 

(malarstwo, rysunek, grafika), warsztaty fotografii cyfrowej i tradycyjnej, zajęcia 

umuzykalniające, naukę gry na instrumentach (pianino, keyboard, gitara klasyczna, 

wiolonczela, skrzypce), warsztaty taneczne (dzieci i młodzież), zajęcia teatralne i kabaretowe, 

klub dziennikarza, zajęcia z samoobrony z elementami judo i karate, zajęcia z kulturystyki, 

naukę gry w tenisa stołowego, gimnastykę korekcyjną czy zajęcia z modelarstwa (kolejowe, 

lotnicze, okrętowe, samochodowe). 

 

 W tym samym budynku na parterze mieści się obecnie również przedszkole specjalne. 

Tu warto przychodzić i korzystać z bogatej oferty MDM. 
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