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Podczas prac budowlanych w Hali Koszyki budowniczy tra li na dwa zabytkowe
szyldy namalowane na tynku. Jeden z nich znajduje się w budynku bramnym
wschodnim na elewacji zewnętrznej nad wschodnią witryną, natomiast drugi
widnieje w przejściu bramnym nad wejściem do lokalu zachodniego. Oba znaleziska
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pochodzą z I połowy XX wieku. Odnalezione szyldy zostaną odrestaurowane i
poddane konserwacji we współpracy z konserwatorem zabytków.

Szyldy odnalezione w Hali Koszyki stanowią prezentację obiektów nad wejściami do
których się znajdowały. W przypadku pierwszego z nich, zlokalizowanego na elewacji
zewnętrznej od strony ulicy Koszykowej mowa o Spółdzielni Przedstawicieli
Handlowych „Nawa”. Drugi – w przejściu bramnym – przedstawia ofertę sklepu rybnego
pod hasłem „Towary gastronomiczne, Ryby, Konserwy, Marynaty”. Napis jest powtórzony
także w języku rosyjskim, co tłumaczy historia powstania i funkcjonowania Hali
w I połowie XX wieku, a więc w okresie, kiedy Warszawa znajdowała się pod zaborem
rosyjskim.
- Na ostatnim etapie prac budowlanych w Hali Koszyki dwukrotnie tra liśmy na
niecodzienne odkrycie. W budynku bramnym wschodnim oraz w przejściu bramnym nad
wejściem do Hali odkryliśmy zabytkowe szyldy wymalowane na murze. Znaleziska w
niemal nienaruszonym stanie przetrwały ponad 100 lat – mówi Sławomir Musiela z
pracowni konserwacji architektury, malarstwa i rzeźby Restauro.
- Od momentu wejścia na plac budowy Hali Koszyki celem naszych działań było
odzwierciedlenie kształtu dawnej Hali. Dlatego odkryte szyldy chcemy zachować
i zabezpieczyć, co będzie możliwe dzięki specjalistycznej konserwacji. Ponad 100-letnie
namalowane na tynku szyldy podobnie jak zachowaną stalową konstrukcje
w charakterystycznym dla dawnej Hali zielonym kolorze, a także cegły pozostałe
z rozbiórki dawnych elementów Hali, goście będą mogli obejrzeć już we
wrześniu. Zachowane elementy – skarby minionej epoki, poważnie uszkodzone podczas
II wojny światowej, o których istnieniu przez tyle lat nikt nawet nie wiedział, teraz
odzyskają dawny blask w nowej Hali Koszyki – wyjaśnia Michał Świerczyński, prezes
spółki Hala Koszyki oraz Partner w Grif n Real Estate.
Obecnie trwa ostatni etap budowy Hali Koszyki – agowej inwestycji Grif n Real Estate.
Już w czerwcu br. na terenie obiektu w centralnym punkcie miasta, przy ulicy
Koszykowej, rozpoczną się prace wykończeniowe. Hala Koszyki to nowy na mapie
Warszawy punkt towarzyski i kulinarny, gdzie będzie można kupić, zjeść
i ugotować. Dzięki Hali Koszyki Warszawa dołączy do grona miast takich jak Nowy Jork,
Londyn, Oslo, Rotterdam czy Florencja, słynących z obiektów, gdzie pod jednym dachem
spotykają się smaki z całego świata. Projekt zespołu Hali Koszyki przygotowała
pracownia architektoniczna JEMS Architekci, koncepcję wnętrza Hali Jems Architekci
opracowało wspólnie ze studiem projektowym Medusa Group, zaś koncepcję wnętrza
biura opracowało studio projektowe Medusa Group. Generalnym wykonawcą Hali
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Koszyki jest rma Erbud, zaś bankiem nansującym BGK.
Hala Koszyki będzie pierwszym miejscem w Polsce, gdzie w aż 18 restauracjach można
spróbować m.in. dań kuchni polskiej, włoskiej, indyjskiej, czy japońskiej.
© Materiał chroniony prawem autorskim  zasady przedruków określa regulamin.
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