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TRZY WSPOMNIENIA O BOS* 

Przeglądane zdjęcia, listy, artykuły i zapiski z lat 1945-46 przywo-
dziły mi na myśl różne obrazy: pokój w Hotelu BOS na Skolimowskiej, 
który dzieliłam z Danusią Szneider i Domicelą Zimińską, rozmowy o przy-
szłości w małej kuchence, gdzie szykowałyśmy jedzenie, samotne wę-
drówki po Mokotowie podejmowane z nadzieją, że któreś nie oszklone 
okna wskażą możliwość objęcia samodzielnego mieszkania. Wreszcie wę-
drówki Nowym Światem do ocalałych schodów przed Św. Krzyżem, gdzie 
sprawdzałam co tydzień, czy na mym ogłoszeniu o poszukiwaniu ojca jakaś 
ręka nie dopisała znaku, że żyje. 

Fotografie spadały ze stołu, jedna za drugą, kryjąc swoją treść, aż 
zdałam sobie sprawę, jak mało mogą one wyrażać w porównaniu z tym, 
co odgrzebać można w pamięci. 

W głębi pamięci, już bez pomocy zdjęć, powędrowałam w najdalszy 
zakątek tego okresu. 

Z tej głębi odnosiło się uczucie odkrycia, że poza wszystkim co 
wiąże się z dniem codziennym, z przeżyciami osobistymi, istnieje sfera 
pozaosobista, przeżycia w innym wymiarze, cele obejmujące sprawy waż-
kie i niezwykłe. Istnieją możliwości działania w grupie, a nawet dużym 
zespole. Cele i dokonania mogą w takiej sytuacji być większe i owocować 
mocniej, niż można by tego oczekiwać od działań jednostkowych. 

Było to dla mnie odkrycie, ponieważ moje dzieciństwo po śmierci 
brata upływało w warunkach trwogi rodziców o moje bezpieczeństwo. 
Było to dzieciństwo „pod kloszem", nie nastawione na odbieranie sygna-
łów z zewnątrz. Dopiero aresztowanie, Pawiak, obóz koncentracyjny przy-
niosły pierwszą lekcję życia. Drugą lekcję odebrałam właśnie z chwilą 

* Wspomnienie nagrodzone w konkursie z okazji 40-lecia Biura Odbudowy Sto-
licy, ogłoszonym w 1987 r. przez Oddział Warszawski Towarzystwa Urbanistów 
Polskich przy współpracy Biura Planowania Rozwoju Warszawy. 
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podjęcia pracy w BOS, do którego ciągnęli zewsząd warszawiacy, którzy 
mieli coś wspólnego z budownictwem. 

Z urywkowych wspomnień-obrazów wybrałam trzy, które zachowały 
jeszcze mimo upływu lat koloryt i atmosferę tamtego czasu. Są to jakby 
szkice umieszczone za szkłem. Niekiedy refleksy na gładkiej powierzchni 
powodują uwypuklenie jednych fragmentów z zatarciem innych. Tą szybą 
jest czas, który upłynął na intensywnym życiu zawodowym nie związa-
nym bezpośrednio ze stolicą. 

POWRÓT DO DOMU 

Za mną pozostało wszystko. Tak, jak odjeżdża się zabierając niezbędne 
rzeczy w podręcznej torbie i wyrusza w nieznane. Nie czas wtedy oglą-
dać się na rozwalone walizy, rzeczy powyrzucane z szaf, wyciągnięte szu-
flady i sterty ramek zdjętych ze ścian. 
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Stos obrazków dużych i małych, które powylatywały z oprawy, leży 
częściowo pomięty, podarty i zdeptany. Obrazki z przeszłości. 

W tym stosie znalazłoby się obrazki ze szczęśliwego dzieciństwa i pierw-
szej młodości. Te duże — to monumentalne dzieła ilustrujące wojnę i zma-
gania okupacyjne. Wąsik tyrana, przydeptany obcasem, pod którym pry-
snęło szkło, wyłaniał się spod obrazów surrealistycznych rodem z piekła 
Ravensbriick, a potem komando Neubrandenburg. 

Nie oglądałam się za siebie, nie grzebałam w stosach zapamiętanych 
obrazów. Wszystko to przestało istnieć zdmuchnięte jednego dnia kończą-
cego wojnę, kiedy znalazłam się na Radomskim dworcu razem z matką, 
obie jeszcze ubrane w obozowe pasiaki. 

Teraz zaczynała się wolność, w niczym niepodobna do lat poprzedza-
jących aresztowanie i Pawiak. Wszystkiego trzeba się było uczyć od 
nowa. 

Siedząc na otwartej platformie ciężarówki, która mnie okazyjnie za-
brała z rogatek Radomia, jechałam do Warszawy. Było to dziesięć godzin 
trwania w oczekiwaniu na przyszłość. Trzęsący się samochód, przemiana 
nieba z pełnej ciemności w zapowiedź brzasku i pełny poranek były sce-
nerią wspomagającą to myślenie. Chciałam się uczyć i pracować. Odrzu-
ciłam propozycję wuja lekarza prowadzenia domu po śmierci jego żony, 
kiedy został samotny w wielkim, wypełnionym wszelkim dobrem miesz-
kaniu. 

Chciałam być niezależna, iść swoją drogą. Dlatego teraz jechałam do 
zburzonego miasta, gdzie nie istniał nasz dom na placu Zamkowym, ale 
istniała nadzieja na zbudowanie życia od nowa. 

W południe byliśmy na miejscu. Jeszcze nie widziałam zburzonego 
śródmieścia i przez nie zniszczony Mokotów dotarłam na ul. Chocimską, 
gdzie mieściło się Biuro Odbudowy Stolicy. 

Na klatce schodowej panował ożywiony ruch. Wchodzili i wychodzili 
tędy ludzie, których marszruty biegły w różnych kierunkach. Wchodzący 
na korytarz stawali, zatrzymując się przed falą tych, którzy wędrowali 
wzdłuż niego. Panowała atmosfera wesołego pośpiechu. Ktoś znajomy 
zawołał do mnie: — Co, ty też do pracy? Chodź, ciągle potrzeba ludzi. 
Codziennie ktoś się zgłasza. 

— Tu wejdź, do szefa Zygmunta. 
Przez sekretariat zostałam wprowadzona do pokoju, na wprost biurka. 

Niedużego wzrostu człowiek podniósł się zza niego i po paru słowach 
wyjaśnienia skąd przybywam wyciągnął ręce, wziął za ramiona i posadził 
przed biurkiem. 

— Doskonale, dobrze, półdyplom, studia w czasie okupacji u Zachwa-
towicza, Biegańskiego. Oni są tutaj. Potrzebujemy również najmłodszych 
rąk i głów do pracy. 
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Zamilkł na chwilę, oparł ręce szeroko rozstawione na biurku, jakby 
•chciał nadać tej chwili walor doniosłości. Zapamiętałam wielki władczy 
nos, czysty szlachetny zarys ust i dobre spojrzenie. 

— Ale pani przecież z drogi, pewnie głodna. Tu, proszę, talon do sto-
łówki na zupę. Potem załatwi się formalności. Jest pani przyjęta do BOS, 
miejsce w hotelu się znajdzie. 

Wstałam i teraz dopiero nogi się pode mną ugięły — dotąd byłam 
prowadzona siłą własnych motywacji przyjazdu, zdobycia pracy i miesz-
kania. Teraz to spojrzenie ciepłe, przyjazne i ręka wyciągnięta z kwitkiem 
na zupę usuwały dotychczasową barierę obcości. Poczucie zawieszenia 
w próżni wolności bez punktów stałych, jak dom na placu Zamkowym, 
ojciec, którego los nie był wyjaśniony, matka chora po obozie, minęło. 

Czekano na mnie i postawiono przede mną talerz zupy. Znaczy, że 
powróciłam do domu. 

„USZY WYOBRAŹNI" 

Siedziałam na podłodze sali konferencyjnej czyli największego po-
mieszczenia w biurze. O tej konferencji mówiono od kilku dni na scho-
dach, w pracowniach i w stołówce. Najmniej mówili ci, którzy brali 
udział w przygotowaniu prezentacji planu miasta w jego pierwszej wer-
sji. Byli niewyspani, niektórzy nie wychodzili z biura po dwie doby. 
Podkrążone oczy, zmięte twarze świadczyły, że to nie widzowie, a akto-
rzy tego wielkiego spektaklu. W gwarze rozmów, w sposobie montowania 
plansz na ścianie czuło się napięcie. Jako jedna z najmłodszych nie miałam 
wglądu w to, co powstawało w innych pracowniach. Plotka niosła no-
winki, ale dobrze nie było wiadomo, jak wyglądała ta pierwsza wersja 
planu. Wreszcie wszystko było gotowe. 

W szczelnie wypełnionej sali zajęto miejsca siedzące, stojące, a w koń-
cu siedzące na podłodze. 

Oczekiwanie przeciągało się, czekano na kogoś ważnego. Wreszcie zro-
biło się cicho. Przed ścianę kolorowych planów wyszedł szef Zygmunt. 
Zaczął donośnym a łagodnym głosem mówić, pokazując stan zniszczeń, 
stan zabezpieczeń, zasobów, a wreszcie roztoczył obraz koncepcji planu 
miasta jako całości. Logicznie budowany tok rozumowania, przechodzenie 
od zasad do ich wcielania w strukturę miasta wiązało uwagę aż do chwili 
pokazania jaskrawo pomalowanej planszy. Siedzenie pałeczki, która wska-
zywała przebieg głównej sieci ulicznej i narastających obszarów przyszłej 
odbudowy i budowy, wymagało wielkiego skupienia. Nie wszyscy mogli 
nadążyć za mówiącym. 

Był to wspaniały epos odwojowywania miasta gruzom, zgliszczom, było 
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19. U l . Jasna. 

to zwycięstwo nad wrogiem, który z naukową precyzją realizował wyrok 
śmierci dla miasta. 

Projekt tworzył konstrukcję tego miasta od nowa, od obszaru śródmiej-
skiego po dzielnice peryferyjne. Łączył różne funkcje miejskie sprawną 
komunikacją. Rezerwował tereny pod mieszkania, zieleń, sport. 

Nie miało być zróżnicowanych warunków życia na mieszkania od 
frontu i w oficynie. Stare dzielnice pełne zabytków, które zostały w więk-
szości zniszczone, miały być odbudowane jeszcze piękniej, bez nalecia-
łości obrastających je osadem biedy lub tandetnego odnawiania. 

Kolejnym przedstawionym wątkiem była zieleń. Czuło się, że jest to 
temat bardzo bliski referentowi. Jego głos podniósł się wyżej, przestał 
pokazywać na planie liczne pasy zieleni przechodząc od prezentowania 
centrum, do terenów otwartych miasta. 

Porwał nas za sobą i prowadził przez cieniste aleje obok wesołych 
skwerów śródmieścia do pasm parkowych, na duże obszary sportu i re-
kreacji; wielki park w pobliżu śródmieścia otulony skrzydłami dzielnic 
tworzył przeciwwagę dla zielonego Powiśla. Skarpa oswobodzona z na-
leciałości odsłaniała barierę miasta od Starego Miasta po Królikarnię. 

Nie wiedziałam, czy wszyscy odczuwali tę fascynację tak samo, ale 
ja ocknęłam się w pozie pół leżącej na podłodze przygnieciona przez tych, 
którzy przepychając się coraz bliżej chcieli jak najlepiej słyszeć. Trwali 
w tym zasłuchaniu i urzeczeniu obrazami, które zostały wyczarowane 
przed ich oczami. 

Prelegent sam dawno przestał pokazywać na planszy, stał nieruchomy 
przed zgromadzonymi i opisywał, jakie to miasto może być. Kiedy skoń-
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czył, rozległy się brawa, w których utonęła przelotna myśl: — Więc gdyby 
nie było wojny, Warszawa nie mogłaby być taka piękna? 

Spojrzałam jeszcze raz w głąb sali. Na ścianie jak przedtem wisiały 
kolorowe plansze i rysunki. Ale to, co zobaczyli, zrozumieli i zapamię-
tali — nie wisiało na ścianie. Tkwiło jeszcze w ich uszach. Tak, jakby 
można było widzieć uszami. 

Już dużo później stało się jasne, że wyniosłam z tego zebrania zro-
zumienie potęgi słowa i zdolności przekazania obrazu przyszłości nie tylko 
rysunkiem, który w porównaniu z opisem słownym jest narzędziem uboż-
szym, bo zbyt materialnym. Słowem można przedstawić nie tylko dy-
spozycję terenu, formy architektoniczne, światło i cień, ale głębię zjawisk 
percepcji materialnej w kategoriach duchowych i uczuciowych. 

Wówczas to zrozumiałam, że architektura jest czymś więcej niż bu-
downictwem, bez którego nie można się obejść, ale które samo nie wy-
pełnia roli, jaką ma spełniać architektura, a zwłaszcza urbanistyka w ży-
ciu społecznym i jednostkowym. 

PRZEDPOŁUDNIE NA UJAZDOWIE 

Pracownia, w której terminowałam, umiejscowiona była na wprost 
pl. Zbawiciela w Parku Ujazdowskim. Przebiegało się przez Aleje i sko-
śnie wśród drzew i krzewów trafiało do pawilonu. Wzdłuż korytarza 
rozłożone były pracownie urbanistyczne i architektoniczne. 

Nazwiska architektów-kierowników, późniejszych profesorów Wydzia-
łu Architektury, wskazywały na różnice w ideach, w poglądach na archi-
tekturę i w stylu pracy. U Hryniewieckiego zaczynało się późno, bo szef 
przychodził o 10, a wychodził o 13. U Lacherta praca szła od rana, bo 
w południe liczne obowiązki wyciągały szefa poza Ujazdów. U Rutkow-
skiego zaczynało się punktualnie i kończyło zgodnie z dniem pracy, ale 
od 12 do 13 była przerwa. Do rytuału należało wyjście szefa poza biuro 
na pl. Trzech Krzyży, wypijanie jednego kieliszka oraz powrót w „prosto 
i symetrycznie" nałożonym kapeluszu. 

W pierwszej z wymienionych pracowni wiele się mówiło, a głównie 
słuchało niezwykłych opowiadań szefa. Były to wspaniałe godziny róż-
nych opowieści, nowinek na temat odbudowy wraz z komentarzem. Traf-
ność sądu, celne sformułowania i nie ironiczny, lecz zaangażowany ton 
tych wypowiedzi sprawiał, że kiedy szef odchodził, okazywało się, że 
„przychodzą" nowe pomysły do głowy projektującym, a rzucone uwagi 
mają związek z wykonywanym projektem. Architektura kodowana sło-
wem miała wielki wpływ na powstawanie i rozwiązywanie pomysłów 
architektonicznych. Szef otoczony był zawsze grupką, która zbiegała się 
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20. Pałac Raczyńskich w 1945 r. 

z innych pracowni, żeby posłuchać i mieć kontakt z tą niezwykłą, barwną, 
żywiołową osobowością. 

Przeszłam przez te trzy pracownie, biorąc udział w różnych pracach 
na szczeblu pomocniczym. Największym przeżyciem tego czasu było śle-
dzenie procesu rodzenia i rozwijania pomysłu projektowego, który pow-
stawał w jednym zespole, a wiadomość o nim obiegała wszystkie pokoje, 
reagujące jak system naczyń połączonych. W pracach Biura brali udział 
fachowcy z różnych dziedzin. Obok architektów i inżynierów byli rów-

4* 51 



H . Adamczewska-Wejchert, Wspomnienia o B O S 

nież plastycy, rzeźbiarze, historycy sztuki, poloniści, socjologowie. Nie 
czuło się w takich chwilach podziału na profesje. Nikt nie okopywał 
się na swoim poletku. Chcieli sobie pomagać, wnosić do powstałego po-
mysłu coś uzupełniającego. 

Powstawały wówczas jednocześnie niemal: plan urbanistyczny wiel-
kiej Warszawy, plany szczegółowe fragmentów, rozwiązania placów z de-
talem, fontanną, ławkami, rzeźbą. 

Wszystko wszystkich obchodziło, było przedmiotem rozmów i dyskusji, 
wciągało do współuczestnictwa. Zdawać się mogło, że na dane hasło zbie-
gali się zewsząd pomysłodawcy i rzucali na jeden stos wszystko, co 
umieli i mogli z siebie dać. 

Dopiero wiele lat później mogłam ocenić i zadziwić się, że można było 
pracować w sposób tak spontaniczny. Nie czuło się dyrekcji tego Biura 
jako władzy. Po prostu byli to ci koledzy, którzy organizowali robotę, 
a potem ją prezentowali i uzgadniali. Nie istniały na początku te zwykłe 
bariery nakazów i zakazów, które sprawiają, że ludzie dzielą się na „my" 
i „oni", że wszyscy wszystkich rozliczają, pilnują i oszukują się nawza-
jem. Być może, że tak się mogło wydawać komuś tkwiącemu na dolnym 
szczeblu drabiny. 

Było to jednak moje biuro, moje kolejne trzy pracownie, moja deska 
i zadany odcinek pracy. 
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