
 
 

SZLAK „LALKI” BOLESŁAWA PRUSA 

– Krakowskie Przedmieście – Warszawa lat 1878-1879 

 

 

1 Krakowskie Przedmieście 4 – narożna kamienica, ul. Oboźna/ Krakowskie Przedmieście – nowe 

mieszkanie Wokulskiego 

2 Kościół św. Krzyża – tu baronowa Krzeszowska zamówiła 3 msze w intencji swojego męża, „aby 

Bóg go upamiętał” 

3  Uniwersytet Warszawski – tutaj studentem Szkoły Głównej na wydziale matematyczno-fizycznym był 

młody Stanisław Wokulski. Tu też, na tym samym wydziale studiował Prus. Tablica pamiątkowa na 

Wydziale Polonistyki 

4 Krakowskie Przedmieście 7 – nowy sklep Wokulskiego, ostatnie mieszkanie Rzeckiego 

5 Krakowskie Przedmieście 9 – sklep Jasia Mincla, stary sklep Wokulskiego, pierwsze mieszkanie 

Rzeckiego 

6 Kamienica Beyera 

7 Skwer Księdza Twardowskiego – tu mieściła się redakcja Kuriera Warszawskiego 



8 pomnik Bolesława Prusa 

9 początek drogi na Powiśle ul. Karową, w kierunku Wiaduktu Markiewicza, tędy szedł na Powiśle i 

rozmyślał o nędzy tego miejsca i ludzi Wokulski 

10 Wiadukt Markiewicza – widok na Powiśle 

11 Hotel Europejski – tu Wokulski wydał wielkie przyjęcie z okazji otwarcia nowego sklepu 

12 Kościół Karmelicki, Seminaryjny – tu odbywała się kwesta na ochronkę hrabiny Karolowej przed 

Wielkanocą, tu Wokulski poznał pannę Mariannę oraz piękną Panią Stawską 

13 Krakowskie Przedmieście 25, Pałac Wesslów – redakcja Kuriera Codziennego, który wydawał 

„Lalkę”, najpierw  w odcinkach (1887-1889), później książkę (1890) 

14 Teatr Wielki – tu, podczas przedstawienia „Violetty” Wokulski poznał pannę Izabelę, a Ignacy 

Rzecki, przedstawienie Rossiego, uwielbianego przez Izabelę, któremu Wokulski zorganizował 

widownię, aby spełnić kaprys ukochanej 

15 Pałac Jabłonowskich – tu odbywały się odczyty i bale, na jednym z nich bawił Wokulski 

16 Kościół Kapucynów – tu baronowa Krzeszowska modliła się, aby kamienicę kupić jak najtaniej, a 

Pan Łęcki, aby sprzedać ją jak najdrożej 

17 Pałac Paca – w czasach Wokulskiego Sąd Okręgowy – tu odbyła się licytacja kamienicy Łęckich, 

proces o lalkę i proces baronowej przeciw studentom 

18 Podwale – gdzieś tutaj mieścił się sklep starego Minca, który przyjął małego Ignasia Rzeckiego na 

naukę zawodu subiekta 

 


