
WYWIAD Z ANNĄ CZAPSKĄ 

A N N A CZAPSKA - historyk architektury i sztuki europejskiej, urodzona 
w 1919 r. emerytowana profesor na Wydziale Architektury Politechniki Warszaw-
skiej, specjalistka w dziedzinie historii architektury nowożytnej i konserwacji za-
bytków; autorka książek poświęconych m.in. włoskim i francuskim architektom 
epoki renesansu i baroku; członkini Polskiego Towarzystwa Historii Techniki, Bia-
łostockiego Towarzystwa Naukowego i Stowarzyszenia Architektów Polskich. 

Ważniejsze publikacje: 
• Kształtowanie się formy neoklasycznej w architekturze europejskiej, praca 

doktorska 1969; 
• Architekci wczesnego renesansu włoskiego, Warszawa 1986; 
• Architekci włoscy okresu manieryzmu i baroku, Warszawa 1986; 
• Architekci włoscy wczesnego neoklasycyzmu, Warszawa 1986; 
• Nowożytna architektura francuska 1500-1715, Warszawa 1992. 

ROZMOWA... 

- Czy Pani zdaniem dzisiejszym warszawiakom skrót BOS w ogóle coś mówi...? 
- Proszę pana, o Biurze Odbudowy Stolicy ukazało się trochę publikacji. 

W 1988 r. Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłosiło nawet konkurs na wspomnie-
nia BOS-owców. Tak jak wielu kolegów z różnych wydziałów tej instytucji, ja także 
byłam zainteresowana i wzięłam w nim udział. Napisałam nie tylko o moim Wy-
dziale zajmującym się rekonstrukcją i odbudową zabytków architektury, ale stara-
łam się również pokazać szersze tło działania tego Wydziału. Ponadto, jako członki-
ni Polskiego Towarzystwa Historii Techniki, w „Zeszytach" tego Towarzystwa na 
50-lecie BOS też opublikowałam rodzaj wspomnień. Przy okazji chciałabym też 
przypomnieć takie mało znane pismo „Herald" wydawane przed laty w Kolonii. 
Przez jakiś czas redagował je nasz rodak i ja tam pisałam o architekturze dworów 
polskich. 

- To wszystko prawda, ale opracowania te ukazały się w czasopismach środowisko-
wych, o ograniczonym zasięgu oddziaływania, w efekcie nie są znane szerszej publiczności. 
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Tymczasem nie znalazłem żadnej pracy obszerniejszej, wyczerpującej ten temat i co tutaj 
ważne - opublikowanej w większym nakładzie... Ale przejdźmy do BOS-u i początków 
Pani pracy w tej instytucji... 

- W Biurze, które dopiero znajdowało się w trakcie organizacji, rozpoczęłam 
pracę w pierwszych dniach lutego 1945 r. i byłam na liście szósta albo siódma w ko-
lejności osób zatrudnionych w Wydziale Architektury Zabytkowej (AZ). A było to 
tak. Po upadku Powstania wielu znajomych i znanych osób znalazło schronienie 
w Podkowie Leśnej. Jako studenci tajnych kompletów na Wydziale Architektury 
Politechniki Warszawskiej z okresu okupacji, ja i moi koledzy szybko powróciliśmy 
do tych zajęć, które zorganizował nam prof. Piotr Biegański. A byli wówczas ze 
mną między innymi: Zosia Cydzikowa, Marzenka Referowska, Jan Maas i dwóch 
braci Kowalskich. To prof. Biegański właśnie poinformował nas o tworzącym się 
w Warszawie Biurze Odbudowy Stolicy i skierował do tej pracy. Przyszliśmy więc 
do Warszawy (żadnej komunikacji jeszcze nie było) i zarejestrowaliśmy się 
w BOS-sie. Ponieważ mieszkanie moich rodziców zostało zupełnie wypalone, a ma-
ma i cała rodzina byli w obozie w Senftenbergu pod Dreznem, od lutego na stałe za-
mieszkałam w cudem uratowanej willi mojej ciotki na Mokotowie, na rogu ulic Ty-
nieckiej i Odyrica. Byłyśmy razem z Zosią Cydzikową i jeszcze z kilkoma osobami. 
Od razu też zamieszkał z nami dozorca, co było konieczne, gdyż w przeciwnym ra-
zie dom zostałby niechybnie splądrowany przez szabrowników. 

Chodziłyśmy więc z domu do BOS-u, który mieścił się na rogu ulic Skolimow-
skiej i Chocimskiej, i do miejsc, w których w danym okresie pracowałyśmy. W Biu-
rze była zorganizowana stołówka pracownicza, w której jadałyśmy śniadania i obia-
dy. Warunkiem skorzystania z posiłków było jednak posiadanie własnego nakrycia 
- kubka na zupę i łyżki - i myśmy z Zosią miały każda swój kubek, ale jedną łyżkę. 
I to w dodatku łyżkę od sosu... A pracę wyznaczono nam wtedy na Nowym Mieście, 
przy kościele Najświętszej Marii Panny. Naszym zadaniem było pilnowanie robot-
ników odgruzowujących teren, aby uchronić przed zniszczeniem i zabezpieczyć 
różne drobne detale architektoniczne, które mogły okazać się niezbędne przy re-
konstrukcji i odbudowie danych obiektów zabytkowych. To zresztą nie trwało dłu-
go. Niebawem pracowałyśmy, także dość krótko, na Ujazdowie, podczas budowy 
domków fińskich. W marcu 1945 r. rozpoczęłam pracę w grupie kierowanej przez 
architekta, Jana Dąbrowskiego, specjalisty od epoki stanisławowskiej. W grupie, 
której zadaniem było ratowanie królewskich Łazienek, pracowali Eugeniusz Ajew-
ski, Zbyszek Krawczyński, Cydzikowa i ja. Potem doszła jeszcze Halina Trojanow-
ska, świetny rysownik Eugeniusz Fromm i sukcesywnie wiele nowych osób, gdyż 
instytucja ta bujnie się rozwijała, zatrudniając coraz liczniejszą rzeszę wybitnych 
specjalistów z różnych dziedzin, których^ę^sokazywała się niezbędna do odbu-
dowy miasta. Ja najlepiej znałam dzia^ża^tEo^vSvkierowany przez profesorów Za-
chwatowicza i Biegańskiego. Doszli t a i i^^^a^Wchi tekc i Mieczysław Kuzma 
i Zygmunt Stępiński. \ J y 

Bardzo szybko zorganizowane zostały^sgęe) aljgiyczne pracownie. Obok więc na-
szej „łazienkowskiej", kierowanej przez Dąbrowskiego, działała jeszcze pracownia 
staromiejska, którą od początku prowadził Stanisław Żaryn, a także cały szereg pra-
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cowni i komórek pomocniczych w centrali BOS-u na Chocimskiej 33 (m.in. Foto-
graficzna i Inspektorat, odpowiedzialny za bezpieczeństwo robotników odgruzowu-
jących miasto). Ważną sprawą była również działalność inwentaryzacja, którą zaj-
mował się cały Wydział. Pracował w nim zresztą także mój przyszły mąż. Inwenta-
ryzacją zajmowali się specjaliści z różnych dziedzin, między innymi od zieleni 
miejskiej. Nieoczekiwanie zresztą był z nią pewien problem, ponieważ, jak się oka-
zało, niektórzy z kolegów mieli problem z identyfikacją różnych gatunków drzew... 

Ja do końca istnienia BOS-u pracowałam w pracowni kierowanej przez 
inż. arch. Jana Dąbrowskiego. Ten wybitny fachowiec, człowiek wielkiej kultury, 
był absolwentem Politechniki Petersburskiej. W okresie międzywojennym wyspe-
cjalizował się w dziedzinie konserwacji zabytków, ze szczególnym uwzględnieniem 
epoki stanisławowskiej. Bardzo korzystaliśmy z jego kierownictwa, z jego doświad-
czenia i wiedzy. 

- Proszę powiedzieć, na czym konkretnie polegały obowiązki zawodowe studentki Wy-
działu Architektury Politechniki Warszawskiej w Łazienkach; studentki, którą przecież je-
szcze przez jakiś czas Pani była? 

- Ja miałam przydzieloną osobną Salę Jadalną, w której odbywały się słynne 
Obiady Czwartkowe. W sali tej dokonywałam szczegółowych pomiarów, a koledzy 
Ajewski i Krawczyński zajmowali się nadzorem budowlanym. Ich rolą było zabez-
pieczanie podczas odgruzowywania różnych cennych a ważnych przy rekonstruk-
cji elementów zniszczonych budowli. Do nich należały także sprawy organizacyj-
no-budowlane, jak na przykład rozliczanie pracy firm odgruzowujących teren Ła-
zienek. Ktoś musiał na przykład rozliczać rachunki prywatnych firm, które wywo-
ziły gruz. Teraz mało kto pamięta, że z lewej strony pałacu Łazienkowskiego stał 
pawilon, który Rosjanie jeszcze w okresie zaborów rozbudowali, a w którym mie-
ściła się kaplica prawosławna. W kaplicy tej zorganizowaliśmy sobie lapidarium 
i składaliśmy w nim różne wydobyte z gruzów elementy architektury, mogące przy-
dać się przy rekonstrukcji i odbudowie. Wszystko to było uporządkowane w skrzy-
niach i opisane. Znajdowały się tam na przykład elementy posadzek - bardzo pięk-
ne drewniane lub marmurowe (jak te z sali Bacchusa), które zresztą czasami nam 
ginęły... 

Gdzieś po upływie roku opuściliśmy kaplicę i ulokowaliśmy się w Białym Dom-
ku, który właściwie nie był zniszczony, jeśli nie liczyć wyrwy po bombie w połu-
dniowozachodnim narożniku. Nasze pracownie mieściły się na piętrze - jedną zajął 
nasz kierownik, inż. Dąbrowski, drugą my, tj. H. Wysocka-Trojanowska, Z. Cydzi-
kowa i ja. W pracowni trzeciej „urzędowali" panowie. Ponieważ otrzymaliśmy już 
materiały kreślarskie, mogliśmy sporządzać, na podstawie uprzednio dokonanych 
pomiarów, szkice i rysunki. 

- Prace rekonstrukcyjne w Łazienkach w zasadzie są dzisiaj udokumentowane. 
Ale może mogłaby Pani przypomnieć jakieś ciekawostki z tym związane, jakieś nietypowe 
zdarzenia...? 

- Takie miały miejsce oczywiście również w Łazienkach. Myśmy z Zosią Cydzi-
kową były w lapidarium, co raz ktoś przychodził, ale wpuszczano tylko z przepust-
ką. Pewnego razu odwiedził nas pewien elegancki pan, naturalnie także z przepust-
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ką, żeby obejrzeć, w jakim stanie znajduje się teraz pałac. Oprowadziłyśmy go. Nasz 
gość zainteresował się pokojem kąpielowym; zdziwił się, że brakuje tam glazury, 
a w miejscach pustych widnieją jakieś daty. A daty te pisaliśmy po to, żeby wie-
dzieć, kiedy zniknęła dana płytka, którą jacyś niezauważeni przez nas „kolekcjone-
rzy" zabrali ze sobą. Gość był pełen zrozumienia dla naszego problemu z tymi ubyt-
kami i dziwił się nawet, że można tak okradać pałac. Pożegnał się z nami i poszedł. 
Weszłyśmy na górę coś robić, ale uwagę naszą zwróciło jakieś stukanie. Zosia zeszła 
więc na dół i co ujrzała: nasz elegancki pan odbijał sobie właśnie kafelki ze ściany. 

Inna historia: w pałacu Łazienkowskim na belwederku stały figury czterech ży-
wiołów. W wyniku działań wojennych i niszczycielskiej akcji Niemców spadła tyl-
ko jedna - ogień. 

-Ale Biuro Odbudowy Stolicy, obok swojej głównej misji, dbało również o swoich pra-
cowników...? 

- O tak! Cele socjalne były jednymi z głównych powodów naszego pojawiania 
się w „centrali", w której wypłacano skromne pensje, rozdzielano prowiant etc. 
Bo trzeba podkreślić, że w tych trudnych czasach, kiedy nie było gdzie mieszkać, 
nie działała komunikacja, nie było prądu etc., BOS dosyć wszechstronnie dbał 
o swoich pracowników. Zorganizowana została biblioteka techniczna. Dział gospo-
darczy Biura zaopatrywał nas w przeróżne deficytowe towary pochodzące z pomocy 
zagranicznej, a dział medyczny dbał o nasze zdrowie. Jako ciekawostkę przypomnę, 
że w Świdrze pod Otwockiem zorganizowano tzw. Bosówkę, ośrodek wypoczynko-
wy w wyremontowanej willi, do której każdy z nas miał prawo pojechać na dwa ty-
godnie i wypocząć. Słowem, organizacja Biura była naprawdę doskonała. 

W tych czasach organizowania sobie życia niemal od zera zdarzały się historie 
kuriozalne. Była zima, w domu nie mieliśmy żadnego opału i nasz dozorca, żeby 
było cieplej, pozabijał okna i drzwi tym, co znalazł pod ręką - także obrazami Leo-
na Wyczółkowskiego, spokrewnionego zresztą z moją rodziną. Myśmy tego „zabez-
pieczenia" przez dłuższy czas nie ruszali, ponieważ baliśmy się, że je uszkodzimy. 
Po wodę chodziło się do Królikarni, ale był problem z naczyniami. Ja miałam tylko 
duży słoik. W Biurze powstała specjalna ekipa budowlana, zajmowała się remontem 
lokali mniej zniszczonych, które następnie przydzielano pracownikom. Ja także 
z kilkoma osobami otrzymałam takie mieszkanie na ul. Poznańskiej 12. W oficynie 
tej kamienicy były same kawalerki, zresztą świetnie jak na ówczesne możliwości 
wyposażone, które przydzielone zostały „bosowcom". 

- Z Pani opowieści, co zresztą znajduje potwierdzenie i w innych źródłach, wynika, że 
BOS szybko przekształcił się w dość potężną instytucję. Z jednej strony przyciągał najwy-
bitniejszych specjalistów - architektów, urbanistów, historyków sztuki etc. - a w najlep-
szym okresie zatrudniał ponad półtora tysiąca pracowników, a z drugiej stworzył bardzo 
sprawną strukturę zawodową i socjalną... 

- Rzeczywiście tak było. Biuro dynamicznie się rozrastało, tworząc coraz to no-
we jednostki organizacyjne; do najważniejszych należały wydziały Architektury 
Zabytkowej, Architektury, Urbanistyki i Inżynierii. Na bazie tego ostatniego wyro-
sła później nowa instytucja - Warszawska Dyrekcja Odbudowy. 
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- No właśnie. Z tego, co widać, to BOS prężnie się rozwijał i dostosowywał wewnętrz-
ną strukturę organizacyjną do potrzeb i swoich możłiwości. Ale przecież w tym samym cza-
sie tworzyły się także inne nowe urzędy, które pilnie potrzebowały wykwalifikowanych 
kadr... 

- ... i jednym ze źródeł tych kadr dla administracji centralnej i warszawskiej 
uczyniły właśnie BOS, z którego sukcesywnie „wysysano" ludzi. Szczególnie cenie-
ni i poszukiwani byli specjaliści z doświadczeniem zdobytym jeszcze przed wojną. 
Tym bardziej że wszyscy ci ludzie rzeczywiście pracowali wówczas z ogromnym po-
święceniem i entuzjazmem, za marne grosze i bez żadnych wymagań. 

-Jak Pani ocenia dzisiaj, po upływie 60 lat, rolę tej instytucji? Czy potrafiła sprawnie 
przeprowadzić inwentaryzację i wycenę strat, jakie poniosła Warszawa w wyniku działań 
okupanta niemieckiego? Czy miała realny wpływ na odbudowę zniszczeń i równocześnie 
stworzenie fundamentów - dosłownie i w przenośni - do budowy nowego miasta? 

- Na to trzeba spojrzeć szerzej. Przecież wszystko to działo się w bardzo trud-
nych warunkach politycznych. BOS wprawdzie rozwijał się szybko, ale działał zbyt 
krótko i, pomimo dysponowania kadrą wybitnych specjalistów, na planowanie ur-
banistyczne nie miał - moim zdaniem - decydującego wpływu. Nie znalazłam ni-
gdzie, by ktoś wspominał, że na terenie Ujazdowa zostały zorganizowane Zjedno-
czone Pracownie Architektoniczne. 

-To też w ramach Biura Odbudowy Stolicy? 
- Właściwie nie, raczej była to instytucja „przy BOS-sie". Poszczególne wydzia-

ły Biura zlecały określone zadania konkretnym pracownikom. Tak było też ze mną. 
Studia ukończyłam w 1948 r., uzyskałam dyplom i od razu otrzymałam zlecenie na 
pierwszy projekt. Projekt pochodził od prof. Biegańskiego, ale formalnie dotarł do 
mnie za pośrednictwem Zjednoczonych Pracowni Architektonicznych, z którymi 
podpisywałam umowę. Moim zadaniem było dokonanie inwentaryzacji i projek-
tu adaptacji pięciu kamienic na Rynku Starego Miasta, po stronie Kołłątaja. 
Tam, pamiętam, projektował Leszek Marcin Dąbrowski, ja, Marian Baran (już ar-
chitekt), no i nad tym miał sprawować nadzór wytrawny konserwator, architekt 
Wacław Podleski. On właśnie projektował rekonstrukcję kamienicy Fukiera, która 
była obiektem wyjątkowym i wymagała doświadczonego architekta. Ja, jako świeżo 
upieczona absolwentka Politechniki, i tak miałam wielkie szczęście i wyróżnienie, 
że przydzielono mi te pięć kamieniczek. Wprawdzie dyplom robiłam z architektury 
monumentalnej u prof. Pniewskiego, ale ponieważ pasjonowały mnie jednak za-
bytki, więc przy nich pozostałam. Wnętrza tych kamienic projektowali różni ar-
chitekci. 

Trzeba zresztą pamiętać o specyficznej atmosferze, w jakiej działaliśmy. Na Poli-
technice były pomieszane różne roczniki studiów (ja, na przykład, pierwszą połowę 
studiów odbyłam jeszcze podczas okupacji, na tajnych kompletach pod kierunkiem 
prof. Biegańskiego). Na uczelnie i do pracy z różnych frontów i obozów przybywali 
coraz to nowi architekci, niektórzy jeszcze w wojskowych mundurach. 

A w ogóle chodziliśmy dziwacznie ubrani, ale dzięki pomocy UNRRA i nasze-
mu Działowi Gospodarczemu, byliśmy jednak ubrani... 
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Rynek Starego Miasta, strona Kołłątaja, 
ze zbiorów Archiwum Państwowego m.st. Warszawy 

-Jaki wpływ na pracę BOS-u i odbudowę stolicy miała sytuacja polityczna w kraju? 
Czy był to wpływ pozytywny, motywujący i wspierający, czy może wprost przeciwnie? 

- No więc przede wszystkim pojawił się dylemat, czy w ogóle odbudowywać 
Warszawę, czy też pozostawić ją jako małe miasto prowincjonalne (do czego zresztą 
chcieli doprowadzić Niemcy i ich architekt Papst), a stolicę przenieść do Łodzi? 
Ten pomysł cieszył się w nowych warunkach politycznych Polski sporym po-
parciem tych wszystkich sił, które w nowej Polsce chciały umocnić znaczenie 
warstw robotniczych, tradycyjnie przecież silnych w Lodzi. Ale miasto to rów-
nocześnie kojarzono z wielką burżuazją i z jej bogatą architekturą pałaców i wy-
stawnych kamienic. Ostatecznie, jak już wiemy, wygrała opcja pozostawienia stoli-
cy w Warszawie. 
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-A wracając do BOS-u...? 
- ... już w czwartym roku swojego istnienia zaczął się rozlatywać. Na jego pod-

stawach wyrósł urząd Konserwatora Zabytków Warszawy, który formalnie został 
podporządkowany Ministerstwu Kultury. Nasza grupa także została „podłączona" 
pod konserwatora i - już w nowej strukturze organizacyjnej - kontynuowaliśmy na-
sze dzieło w Łazienkach, ale również w Ogrodzie Botanicznym i w Obserwatorium 
Astronomicznym. Pod naszą opieką znajdował się jeszcze pałac po Tyszkiewiczach-
-Potockich przy Krakowskim Przedmieściu. 

A Pracownia Konserwatorska się rozbudowywała. I tak, odtworzeniem „strony 
Dekerta" na Rynku Starego Miasta zajął się Żaryn, architekt z katedry prof. Za-
chwatowicza. Gwoli przypomnienia dodam, że Katedrę Architektury Polskiej na 
Politechnice Warszawskiej zorganizował przed wojną prof. Sosnowski. Profesor 
zginął tuż po wybuchu wojny, we wrześniu 1939 r., ciężko ranny na dziedzińcu Wy-
działu Architektury. Znajduje się tu teraz poświęcona mu tablica pamiątkowa. Po 
nim katedrę objął i kierował nią przez całą okupację w podziemnym nauczaniu 
prof. Jan Zachwatowicz. Profesor, kierując BOS-em, został równocześnie Głównym 
Architektem Kraju. 

- Jednym z tematów bulwersujących i wciąż żywych w powojennej histońi naszego 
miasta jest Pałac Kultury i Nauki. Można nawet powiedzieć, że jest to taki specyficzny 
łącznik „między tamtymi a dzisiejszymi czasy...". Jak to w końcu z tymi „darami narodu 
radzieckiego"dla Warszawy było? 

- Te dary to jednak sprawa późniejsza, to lata 50. Nie przypominam sobie, aby 
wcześniej o tym coś się mówiło. Ale skoro wspomniał pan o pałacu, to jako cieka-
wostkę przypomnę, iż do naszej katedry na Politechnice dokooptowany został 
doc. Edmund Goldzamt ze Lwowa. I otóż doc. Goldzamt ogłosił pomysł wybudo-
wania w miejscu Zamku Królewskiego drugiego takiego Pałacu Kultury i Nauki. 
Ten „patent" szczęśliwie szybko został utrącony, chociaż były na jego temat dyskus-
je. No a pałac, który powstał, był dziełem architektów radzieckich, ale wybudowali 
go nasi robotnicy i na nasz koszt... Mój mąż też już miał wtedy dyplom, był inży-
nierem konstruktorem. Prowadził swoją budowę, na której miał określony harmo-
nogram prac i terminy. Otóż zdarzało się, że nie pytając go o zdanie, zabierano mu 
z budowy robotników, bo w Pałacu Kultury było coś pilnego do wykończenia. 

Kiedy doc. Goldzamt już na dobre zadomowił się na Wydziale Architektury, to 
na okres kilku lat skasowany został przedmiot historii architektury średniowiecz-
nej, „drobne" tysiąc lat, bo tam się mówi przede wszystkim o klasztorach i kościo-
łach, a w zamian pojawiła się historia architektury narodów Związku Radzieckiego. 
Proszę bardzo, ale dlaczego kasować historię architektury, która jest niebywale cie-
kawym okresem pod różnymi względami? O tym też właściwie mało kto mówi 
i wie. 

-Ale to chyba już lata 50...? 
- Sam początek lat 50. Wtedy też odszedł z naszego Wydziału prof. Zagrodzki, 

który właśnie prowadził ten skasowany przedmiot, i on się przeniósł do Lublina. 
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Budowa Pałacu Kultury i Nauki, 
ze zbiorów Archiwum Państwowego m.st. Warszawy 

-Ale wróćmy jeszcze do tematu odbudowy Warszawy i BOS-u. W literaturze i wspo-
mnieniach wielokrotnie spotykamy te same nazwiska największych naszych architektów, 
urbanistów, historyków sztuki etc., jak profesorowie Biegański, Lorentz, Zachwatowicz. 
Może zechciałaby Pani przypomnieć inne jeszcze postacie z tamtego okresu, także zasłużo-
ne dla Warszawy, a rzadziej wspominane? 

- Kilka lat temu w Ośrodku Dokumentacji Zabytków złożyłam książkę, która 
wciąż nie może doczekać się druku. Składają się na nią życiorysy architektów-kon-
serwatorów pracujących w centralnej Polsce. To jest ponad dwadzieścia sylwetek 
osób, które uważałam za najważniejsze dla tamtego okresu. Zgadzam się, że przypo-
mnienie i utrwalenie życiorysów tych ludzi jest sprawą bardzo ważną, ale jakoś nie 
udało mi się tego projektu wydawniczego doprowadzić do końca. A piszę tam mię-
dzy innymi o Stanisławie Żarynie, o Wacławie Podleskim, o Bursze, (odpowiadał za 
odbudowę rynku staromiejskiego od strony Wisły), o Kuzmie, o Trylińskiej (zajmo-
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wała się odbudową kościołów), o inż. Krasińskim, o pierwszych pracownikach 
BOS-u. 

-Jest faktem, że Biuro Odbudowy Stolicy było jedną z tych instytucji powstałych tuż 
po zakończeniu wojny, które pośrednio lub bezpośrednio wywierały bardzo silny wpływ na 
życie codzienne Warszawy i jej coraz liczniejszych mieszkańców. I nawet jeżeli przesadą 
byłoby przypisywać tej instytucji jakąś' wyjątkową władzę, to jednak jej decyzje i liczny 
aparat wykonawczy były przyczyną powstawania dość sprzecznych opinii i ocen, a często 
ostrej krytyki, która powraca zresztą od czasu do czasu jako jeden z rozdziałów powojen-
nych rozliczeń... 

- Dyskusje toczyły się głównie pomiędzy wydziałami Architektury Zabytkowej 
i Urbanistyki. Tam weszli ludzie z „Praesensu", tej przedwojennej jeszcze gru-
py awangardowej, opierającej się na idei Le Corbusiera. To byli Syrkusowie, to był 
Lachert, to była cała grupa związana z Żoliborzem, zresztą bardzo socjalizująca. 
To właśnie na Żoliborzu mieściło się bardzo dla BOS-u ważne Społeczne Przedsię-
biorstwo Budowlane, które nie zajmowało się projektowaniem, lecz wykonaw-
stwem. Przedsiębiorstwo to było ściśle związane z tamtejszą grupą architektów. 

Ja się z tą grupą zetknęłam w czasie wojny, jeszcze nie jako architekt, lecz tech-
nik. Ponieważ do wybuchu wojny zdążyłam zaliczyć zaledwie pierwszy rok stu-
diów, to co ja mogłam z tym zdziałać? Podczas okupacji ukończyłam więc Żeńską 
Szkołę Architektury, uzyskując tytuł technika. Przez rok właśnie byłam zatrudnio-
na w Społecznym Przedsiębiorstwie Budowlanym. Z tym zresztą wiąże się taka za-
bawna historia. Pracowałam z całą grupą studentów przy odbudowie takiego wyso-
kiego budynku przy ul. Kopernika - wtedy liczył sobie 11 pięter, obecnie jest on 
niższy. 

Po roku jednak mnie zwolniono. Ponieważ miałam tam wielu przyjaciół, dowie-
działam się dlaczego: byłam obca klasowo i z zamożnej rodziny, która posiada... 
telefon! 

-A może z powodu nazwiska? 
- Wcale nie. Jeszcze wtedy nie byłam zamężna, a z domu nazywałam się Skacz-

kowska. Co się zaś tyczy Czapskich herbu Leliwa, to jest to jeden ród, ale trzy ro-
dziny. Pierwsza to mińska - z Mińska Litewskiego - z której wywodził się Józef 
Czapski, byli też Hutten-Czapscy z Wielkopolski (jeden z nich, Bogdan ze Smogul-
ca, w 1918 r. został pierwszym kuratorem szkół wyższych w całej odrodzonej Pol-
sce). Mój mąż pochodził z tej trochę biedniejszej rodziny, z Podlasia. Wszyscy oni 
byli jednak spod jednego herbu i - co można skonstatować z rodzinnych portretów 
- fizycznie podobni do siebie. Bogdan zasłynął jeszcze z tego, że przed wojną cały 
swój ogromny majątek w Poznańskiem i w Nadrenii (stąd Hutten) ofiarował Uni-
wersytetowi Warszawskiemu i Politechnice. Jaki był dalszy los tej donacji, tego nie 
wiem, w każdym razie uchodziła ona za przykład niezwykłego patriotyzmu. 

- Mówimy tu o nazwiskach, ale - wracając do postaci szczególnie zasłużonych dla 
Warszawy w okresie powojennym - nie mogę pominąć jeszcze jednego zjawiska. Otóż 
w dzisiejszej Warszawie powstaje wiele nowych osiedli i rady dzielnicowe mają niemały 
problem z nazewnictwem nowych ulic i placów. Taki wniosek przynajmniej nasuwa się 
z obserwacji w terenie. Trochę to smutne w sytuacji, kiedy bez trudu można by znaleźć całą 
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grupę osób autentycznie zasłużonych dla rekonstrukcji i odbudowy stolicy w pierwszych la-
tach po wojnie, o których już Warszawa dawno zapomniała... 

- To rzeczywiście jest problem. Ale ostatnio stopniowo rozwiązywany. Otóż mój 
mąż, bardzo społecznie nastawiony, walczył o to od lat i takie są tego efekty, że kilka 
takich historycznych postaci w ten sposób uhonorowano. Na przykład profesora 
Bryłę, który był naszym pierwszym dziekanem podczas okupacji, a niedawno po-
wstała ulica Stanisława Żaryna. Wielu jednak zostało zapomnianych. Mys'lę tu na 
przykład o Trylińskiej, ogromnie zasłużonej w odbudowie znanych warszawskich 
kościołów. 

- Ponieważ wszystko, co działo się najważniejszego w dziedzinie powojennej odbudo-
wy Warszawy wiąże się z BOS-em, chciałbym na koniec zapytać o Pani generalną ocenę 
dorobku tej instytucji oraz o opinię na temat krytyki, jakiej była ona współcześnie i jest dzi-
siaj poddawana? 

- Proszę pana, mnie w ogóle żal było wszystkiego, co się niszczyło. Mówiło się, 
że BOS burzy Warszawę, ale przecież nie wszystko nadawało się do odbudowy. Jeże-
li z budynku, w którym spłonęły drewniane stropy, pozostała ściana, to już nie na-
dawała się do zabezpieczenia i groziła zawaleniem, należało więc ją szybko zburzyć 
w sposób kontrolowany, a nie czekać na jakieś nieszczęście. Prof. Biegański przed 
przejściem na emeryturę przekazał mi spis obiektów, co do których uważał, że nie-
słusznie zostały zniszczone. Ja tę listę dość dawno temu opublikowałam, a na jed-
nym z posiedzeń SARP-u odczytałam. Ale tutaj mała dygresja. Jakkolwiek byśmy 
dzisiaj nie oceniali BOS-u, to nie można odmówić mu wielkiej roli historycznej. 
Tymczasem, będąc kilka lat temu w pałacu Blanka, zauważyłam, że w bardzo złym 
stanie były tam przechowywane zbiory rysunków z opisami technicznymi. Przeżar-
te pleśnią, właściwie nadawały się już tylko do wyrzucenia. Nie wiem, czy teraz jest 
z tym lepiej, ale wtedy tamte pomieszczenia archiwalne w podziemiu nie spełniały 
podstawowych warunków technicznych. Może więc zamiast dyskutować teraz, co 
55 lat temu słusznie w Warszawie odbudowano, a co niesłusznie wyburzono, byłoby 
lepiej pomyśleć nad ratunkiem dla dokumentacji, która odegrała w najnowszej hi-
storii naszego miasta rolę fundamentalną? 

- Jak Pani zapewne wiadomo, w listopadzie 2004 r. opublikowany został „Raport 
o zniszczeniach Warszawy" podczas niemieckiej okupacji. Od końca wojny minęło 60 lat, 
czy - Pani zdaniem - takie kompleksowe liczenie strat wojennych stolicy ma jeszcze sens? 

- Jestem wprawdzie warszawianką z urodzenia, a więc czuję się z naszym mia-
stem związana emocjonalnie, ale ze specjalności zawodowej nie jestem varsavianist-
ką. Moje badania prowadziłam głównie na Białostocczyźnie i tam jestem bardziej 
znana niż w Warszawie. Ale każda pliszka swój ogon chwali, więc jestem oczywiście 
przekonana o wyjątkowości pracy, jaką wykonywaliśmy w latach 40. przy odbudo-
wie warszawskich zabytków, a praca w rodzaju Raportu jest jak najbardziej potrzeb-
na. Chociażby ze względu na młodsze pokolenia warszawiaków, którzy powinni 
mieć jakąś wiedzę o najważniejszych momentach dziejowych swojego miasta, o jego 
odrodzeniu się z ruin i źródłach współczesnego kształtu. Ja pamiętam, jakiej histo-
rii uczyła się moja córka w szkole i wiem, że stan wiedzy historycznej tamtych po-
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koleń przedstawiał wiele do życzenia. Jeśli ówczesna młodzież wiedziała coś więcej, 
to było to przede wszystkim zasługą jej domów. 

-Ale wracając jeszcze do rachunków historycznych, w okresie powojennym chyba nie 
dokonano żadnego kompleksowego oszacowania strat miasta Warszawy...? 

- Właściwie już od początku 1945 r. były prowadzone inwentaryzacje, badania 
zniszczeń w różnych wybranych dziedzinach życia, na przykład zabytków, dóbr 
kultury itd., ale nie przypominam sobie, żeby powstały jakieś całościowe wylicze-
nia. Przy tej okazji chciałabym jednak przypomnieć pewne prace inwentaryzacyjne, 
o których dzisiaj niewiele osób wie. Otóż jeszcze przed wojną prof. Sosnowski zało-
żył na Wydziale Architektury Katedrę Historii Architektury Polskiej. Dostrzegając 
potrzebę dysponowania wiedzą o zabytkach Polski Odrodzonej, zorganizował nie-
słychanie ważną akcję inwentaryzacji zabytków Warszawy i w ogóle całej Polski. 
Akcja ta polegała na tym, że obowiązkiem każdego studenta Wydziału było dokona-
nie dwóch takich prac inwentaryzacyjnych. Jedna to były ćwiczenia obowiązkowe; 
na dwa tygodnie wyjeżdżało się w teren. Ja na przykład jeszcze w 1939 r. zdążyłam 
wziąć udział w takiej inwentaryzacji na Podhalu. Była to pierwsza w Polsce inwen-
taryzacja obiektów drewnianych. Myśmy mieli wspaniałą architekturę drewnianą -
im dalej na Wschód, tym ciekawszą. W ten sposób zostały zachowane opisy nieist-
niejących już dzisiaj bóżnic, wielu cerkwi i kościołów. Po trzecim roku studiów na-
leżało uczestniczyć w drugiej inwentaryzacji - tym razem zabytkowych obiektów 
murowanych. To było rysowane od razu w terenie i następnie przechowywane w ar-
chiwum Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Na szczęście inwenta-
rze te przetrwały wojnę. Już po upadku Powstania Warszawskiego profesorowie Za-
chwatowicz, Biegański i Lorentz, znajdując się jeszcze w Podkowie Leśnej, udali 
się do Niemców, by ratować, co się da. To historia znana, ale warto przypomnieć, że 
dzięki tej akcji udało się na przykład ocalić wszystkie pomiary obiektów zabytko-
wych. Zostały one ukryte w Piotrkowie Trybunalskim w klasztorze. Natychmiast 
po powrocie Polaków do Warszawy zbiory te zostały przywiezione i stanowiły jedno 
z podstawowych źródeł niezbędnych przy rekonstrukcji różnych obiektów. Archi-
wum to zresztą przetrwało do dziś, pomagając przy odbudowie zabytków już zapo-
mnianych. Jest tylko pewien problem - było ono sporządzane na papierze i już nie-
długo może się okazać, że się rozsypie. Jest więc sprawą coraz pilniejszą ich skopio-
wanie i przechowanie w formie czy to mikrofilmów, czy też elektronicznej. Przy 
Archiwum działa niezwykle mu oddany dr architekt Robert Kunkel. 

- Czy pozostały jeszcze jakieś obiekty zabytkowe, które Pani zdaniem zasługiwałyby 
na restaurację i powinny zostać w Warszawie odbudowane? 

- Nie wiem. Z pewnością pałac Saski, a być może budowle rozmiarami skrom-
niejsze, jak na przykład kaplica książąt Szujskich tzw. moskiewska? Mierzyłyśmy ją 
z Zosią Cydzikową jeszcze na potrzeby BOS-u. Przed wojną była niewidoczna, gdyż 
znajdowała się na tyłach domów od Nowego Światu. A powinna była zostać zazna-
czona chociażby na bruku. Albo, być może, należało ją zostawić i zrobić wokół niej 
objazd? Dzisiaj w tym miejscu przebiega ulica Świętokrzyska. 
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Pałac Saski, dwudziestolecie międzywojenne, 
ze zbiorów Archiwum Państwowego m.st. Warszawy 

- Odbudowa pałacu Saskiego zdaje się być już przesądzona. A inne? 
- W tej chwili nie widzę takich obiektów, natomiast uważam, że zmiany wyma-

ga system zarządzania parkami, które bezwzględnie powinny zostać zamknięte, 
tj. otwierane tylko w określonych godzinach. Tak, jak to ma miejsce w przypadku 
parku Łazienkowskiego, który jest naprawdę świetnie zarządzany przez dyrektora 
Marka Kwiatkowskiego. Ale Ogród Saski miał na przykład piękne stylowe ogro-
dzenie, a wewnątrz mogłyby działać odrestaurowane, porządnie utrzymane zabyt-
kowe fontanny, być może jakieś altany etc. Zresztą, z prof. Kwiatkowskim działamy 
razem w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami. Jestem tam wprawdzie już „tylko" 
członkiem honorowym, ale staram się mimo wszystko coś robić. Przez lata wie-
le działałam przy cmentarzach Powązkowskim i Ewangelicko-Augsburskim; dla 
mnie wszystkie cmentarze są jednakowo ważne, bo to jest nasza kultura. Zresztą 
cmentarze te są jakimś fenomenem w szerszym wymiarze, zarówno pod względem 
architektonicznym, jak i kulturowym. Chyba w żadnym innym kraju europejskim 
nie ma takiego zjawiska. Całkiem inne są cmentarze czeskie, bardzo ciekawy jest na 
przykład stary cmentarz żydowski w Pradze. W każdym kraju to jest specyficzna 
kultura. 

- Dziękuję Pani za rozmowę. 


