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LUDZIE ODBUDOWY STAREGO MIASTA 
W WARSZAWIE 

Po wielu latach, wspominając czasy, kiedy Warszawa leżała w gruzach i podejmowano 
decyzję o jej odbudowie, warto się zastanowić, skąd się wzięli ludzie, którzy potrafili 
dokonać tego dzieła, warto też przypomnieć, dlaczego odbudowywali oni stolicę. 

Okres międzywojenny ukształtował sprawne szkolnictwo średnie, wyższe i zawo-
dowe, a II wojna światowa i okupacja, mimo zamknięcia szkół i wyższych uczelni 
przez okupanta, nie spowodowały przerwania nauki i studiów wyższych. Uczelnie 
i szkoły w kraju rozpoczęły tajne nauczanie. Profesorowie w kraju i ci, którzy znaleźli 
się w obozach jenieckich lub na emigracji, podejmowali wykłady i organizowali 
namiastkę polskich uczelni za granicą. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że nauki 
przerwać nie wolno, że wojna kiedyś się skończy, a do odbudowy kraju będą potrzebni 
specjaliści, fachowcy wszelkich specjalności. Tak rodziła się kadra, która po zakoń-
czeniu działań wojennych mogła przystąpić do odbudowy. 

Wojenne losy Warszawy były szczególnie dramatyczne, oblężenie miasta 
w 1939 r., ciężkie bombardowania lotnicze i artyleryjskie dokonały ogromnych zni-
szczeń. Zorganizowanie przez Niemców na terenie Warszawy zamkniętego getta dla 
ludności żydowskiej i likwidacja tej dzielnicy wraz z zagładą mieszkańców doprowa-
dziły do totalnego zniszczenia tej części miasta. Na koniec ostatni etap zagłady miasta 
to Powstanie Warszawskie. Sześćdziesiąt trzy dni nierównej, bezwzględnej walki. Na 
naszych oczach ginęło miasto i najcenniejsze obiekty jego historii. 

Już w czasie okupacji różne zespoły urbanistów i architektów podejmowały studia 
nad planem odbudowy Warszawy. Na Wydziale Architektury Politechniki Warszaw-
skiej prace takie prowadził zespół pod kierunkiem prof. Tadeusza Tołwińskiego. 
W Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Żoliborzu funkcjonowała Pracownia 
Architektoniczno-Urbanistyczna, która również podejmowała ten temat. Pracami 
w tym zespole kierowali Helena i Szymon Syrkusowie, Zygmunt Skibniewski i inni. 
W Anglii na polskim Wydziale Architektury studia takie były prowadzone przy dość 
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teoretycznych założeniach, podobnie jak w oflagach, gdzie znaleźli się niektórzy nasi 
profesorowie. Wtedy jednak nikt nie zdawał sobie sprawy, jaka będzie ostateczna 
skala zniszczeń w Warszawie. 

Niezależnie od zniszczeń wynikających z działań wojennych okupant zaplanował 
już w pierwszych latach wojny całkowitą likwidację naszej stolicy. Dowodem tego jest 
opracowany przez architektów niemieckich i zatwierdzony przez Hitlera tzw. Plan 
Pabsta, który określa Warszawę jako niewielkie gubernialne miasto niemieckie na 
około 100 tys. ludności. Naocznym dowodem realizacji planu likwidacji Warszawy 
było minowanie i podpalanie poszczególnych obiektów już po zakończeniu działań 
wojennych. Ślady tego bestialstwa pozostały na Zamku Królewskim i w Łazienkach. 
Działo się to na oczach wypędzanej z miasta ludności i żołnierzy Armii Krajowej 
idących do niewoli. 

Prof. Jan Zachwatowicz i prof. Stanisław Lorentz. 
Fot. ze zbiorów autora 
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Myślę, że ten wstęp dostatecznie wyjaśnia, skąd się wzięli ludzie, którzy mogli 
podjąć takie zadania nie tylko w Warszawie, ale w całym kraju oraz kto w sposób 
świadomy i zaplanowany zniszczył Warszawę. 

Ludzie odbudowujący starą Warszawę byli kształceni przez profesorów, któ-
rych nazwiska należy zachować w pamięci społeczeństwa, a warszawiaków 
w szczególności. 

Byli to: Stefan Bryła (Dziekan Wydziału Architektury, zamordowany w czasie 
okupacji), Oskar Sosnowski, Tadeusz Tołwiński, Lech Niemojewski, Marian Lale-
wicz, Zdzisław Mączeński, Zygmunt Kamiński, Gustaw Trzciński, Leon Marek 
Suzin, Bohdan Pniewski, Romuald Gutt, Jerzy Hryniewiecki, Bohdan Lachert, 
Stanisław Brukalski, Franciszek Krzywda-Polkowski, Franciszek Piaścik, Stanisław 
Filipkowski, Jan Zachwatowicz, Piotr Biegański, Jan Bogusławski, Bruno Zborow-
ski, Gerard Ciołek, Olaf Chmielewski, Stanisław Hempel, Zygmunt Wasiutyński, 
Wenczesław Poniż. 

Rok 1945 — koniec wojny. Organizują się władze Warszawy, powstaje Biuro 
Odbudowy Stolicy, a w nim Wydział Architektury Zabytkowej w następującym skła-
dzie: Jan Zachwatowicz — kierownik Wydziału Architektury Zabytkowej, Piotr 
Biegański, Mieczysław Kuzma, Zygmunt Stępiński, Jan Bieńkowski, Jan Dąbrowski, 
Teodor Bursze, Bruno Zborowski, Kazimierz Saski, Piotr Koziński, Zdzisław Mą-
czeński, Wacław Podlewski, Beata Trylińska, Elżbieta Trębicka, Jan Grudziński, 
Stefan Krasiński, Stanisław Zaryn, Hanna Kosmólska, Gerard Ciołek, Marian Baran, 
Stefan Doybel, Piotr Bohdziewicz, Janina Starzyńska, Stanisław Chrabelski oraz 
młodsze pokolenie pracowników: Hanka Banaszewska, Zofia Chojnacka, Włodzi-
mierz Wapiński, Jerzy Gajewski, Jerzy Brabander, Jan Gontarczyk, Zbigniew Kraw-
czyński, Anna Czapska, Jacek Cydzik, Zofia Cydzikowa, Eugeniusz From, Eugeniusz 
Ajewski, Adolf Ciborowski, Jan Laube, Maria Sulimierska, Tadeusz Zagrodzki, 
Zdzisław Bieniecki, Feliks Kanclerz, Andrzej Strachocki, Danuta Strachocka, Piotr 
Zajlich, Halina Wysocka, Józef Chodaczek, Tadeusz Makarski, Lucyna Burdyńska, 
Irena Ziemnicka, Maria Szlagier, Janusz Wahren, Katarzyna Sokolnicka i wiele, wiele 
innych osób, których wszystkich nie jestem w stanie wymienić. 

Pierwsze lata powojenne to spontaniczne powroty warszawiaków do swojego 
miasta, entuzjazm odbudowy stolicy i trud codziennego życia wśród ruin i zgliszcz. 
— Przy Radzie Ministrów powstaje Biuro Planowania Rozwoju, którego szefem 

zostaje prof. Michał Kaczorowski, a jego zastępcą Aleksander Wolski, sekretaria-
tem kieruje inż. Eleonora Sekrecka. 

— Odradza się Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane (SPB) z dyr. Wojciechem 
Pirugiem i inż. Władysławem Skoczkiem na czele. 

— W 1947 r. tworzy się Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy, którego faktycznym 
szefem staje się inż. Jerzy Grabowski. 

— Inż. arch. Józef Vogtman organizuje Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane 
powołane głównie do realizacji odbudowy Zespołu Staromiejskiego. 

—r Powstaje również Warszawska Dyrekcja Odbudowy, której inżynierowie Franci-
szek Brzeski i Zenon Kończak czuwają nad analizą kosztów realizacji robót na 
Starym Mieście. 
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Tak przygotowana organizacja, po okresie wstępnego rozpoznania, inwentaryzacji 
stanu technicznego, pracach badawczych i opracowaniach dokumentacji, mogła od 
1947 r. rozpocząć właściwą odbudowę. 

Kierownictwo odbudowy objął zespół: inż. Mieczysław Strzelecki — główny 
kierownik robót, inż. Jerzy Siennicki — kierownik robót, inż. Konstanty Brygiewicz 
— zastępca, inż. Herman Czechorowski — zastępca, inż. Maciej Nasierowski — 
zastępca, Henryk Wieczorkowski — dyspozytor, Robert Gajewski, Witold Piasecki. 
Kierownicy odcinków: Józef Adamowicz, Feliks Bieńkowski, Witold Chybióski, 
Tadeusz Głowacki, Mieczysław Gutowski, Tadeusz Kietlióski, Franciszek Kozłow-
ski, Włodzimierz Maczuszenko, Józef Pełda, Piotr Południkiewicz. 

Powinienem teraz wymienić techników, majstrów i robotników wszystkich branż, 
a również projektantów poszczególnych obiektów, archeologów i badaczy architek-
tury, konstruktorów i instalatorów oraz plastyków i konserwatorów detalu architek-
tonicznego, którzy nadali ostateczną formę i koloryt całemu zespołowi historyczne-
mu. Ponieważ w tym opracowaniu jest to niemożliwe, pozwalam sobie jedynie na 
przypomnienie, że jednocześnie z odbudową Starego Miasta planowano odbudowę 
Zamku Królewskiego i przystąpiono do opracowania niezbędnej dokumentacji. Pier-
wszą monografię Zamku opracowywało grono naukowców: Władysław Tatarkiewicz, 
Stanisław Lorentz, Witold Kieszkowski, Aleksander Gieysztor, Bohdan Guerąuin, 
Stanisław Herbst, Zdzisław Bieniecki. Praca ta, o ile wiem, pozostała jedynie w ma-
szynopisie. 

Koncepcję architektoniczną i funkcjonalną odbudowy Zamku opracowywano 
w pracowni Urzędu Konserwatorskiego pod kierunkiem prof. Jana Zachwatowicza, 
prof. Piotra Biegańskiego i arch. Jana Dąbrowskiego wraz z zespołem. Ponieważ 
władze PRL nie wyraziły zgody na podjęcie odbudowy, zgromadzone materiały 
dokumentacyjne zostały zmagazynowane w Muzeum Narodowym u prof. Stanisława 
Lorentza. 

Jest to odrębny temat, do którego kiedyś należałoby wrócić. 
Pierwszy etap odbudowy Starego Miasta rozpoczął się oficjalnie w 1947 r., a uro-

czyste przekazanie nastąpiło 22 lipca 1953 r. Nie należy jednak zapominać, że trwała 
jednocześnie odbudowa całego Zespołu Staromiejskiego, Rynku Nowomiejskiego, 
Mariensztatu — były to pierwsze w Warszawie odbudowane dzielnice mieszkaniowe. 
Odbudowywano również poszczególne obiekty na Krakowskim Przedmieściu i No-
wym Świecie, odradzał się historyczny Trakt Królewski aż do Wilanowa. 

Władze wykorzystywały ten entuzjazm odbudowy do swoich celów propagando-
wych, ale konserwatorzy, architekci i urbaniści uratowali w ten sposób historyczne 
ślady stołeczności Warszawy. Wpisanie Starego Miasta na Listę Światowego Dzie-
dzictwa Kultury UNESCO potwierdza słuszność tej decyzji i jest hołdem oddanym 
tym wszystkim, których już brakuje wśród nas. 


