
Anna Czapska 

WYDZIAŁ ZABYTKOWY BOS* 

Po Powstaniu wielu architektów znalazło schronienie w miejscowo-
ściach podwarszawskich. Podkowa Leśna, odległa od Warszawy o 25 km 
stała się na wiele tygodni drugą stolicą. Tutaj w willi inż. Skotnickiego 
powstała maleńka pracownia architektoniczna, kontynuująca prowadzone 
w czasie okupacji prace nad przyszłą rozbudową Warszawy. Prócz prac 
projektowych profesorowie Politechniki kontynuowali tajne nauczanie, 
gdyż w Podkowie Leśnej i okolicy znaleźli się również i studenci Wy-
działu Architektury. Piotr Biegański wykładał np. historię architektury 
nowożytnej. 

Wyzwolenie Podkowy Leśnej przyszło w ciągu kilku godzin. Stacjo-
nujące tu wojska niemieckie wyszły prawie niepostrzeżenie w nocy, front 
walk ominął szczęśliwie tę miejscowość. Torami kolejki, która została 
na kilkanaście dni unieruchomiona, ruszył do Warszawy nieprzerwany 
ciąg ludzi, szukających swych bliskich i resztek mieszkań w zrujnowa-
nym mieście. W słoneczny, mroźny dzień 18 I 1945 r. z kilkoma znajomy-
mi poszliśmy po zasypanym śniegiem torowisku EKD do Warszawy, gdzie 
spędziliśmy dzień i noc, przeżywając ostatni nalot. Po powrocie do Pod-
kowy Leśnej zastałam kartkę od P. Biegańskiego, że organizuje się Biuro 
Odbudowy Stolicy i jeżeli chcemy pracować, to należy zgłosić się w kan-
celarii BOS-u przy ul. Chocimskiej 33. 

5 I I 4 5 r. wyruszyłyśmy z Zosią Cydzikową piechotą do Warszawy, 
niosąc cały nasz dobytek w niedużych plecakach, dzieląc drogę na dwa 
etapy z noclegiem w Tworkach, gdzie w szpitalu pracował kuzyn Zosi, 
dr. Steffen, mający tam mieszkanie służbowe. 

W BOS-ie zarejestrowałyśmy się w Wydziale Zabytkowym, którego 
kierownictwo objął prof. Jan Zachwatowicz, a zastępcami zostali dr Piotr 

* Wspomnienie nagrodzone w konkursie z okazji 40-lecia Biura Odbudowy Sto-
iicy, ogłoszonym w 1987 r. przez Oddział Warszawski Towarzystwa Urbanistów 
Polskich przy współpracy Biura Planowania Rozwoju Warszawy. 
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Biegański i arch. Zygmunt Stępniewski. Zamieszkałyśmy na dalekim Mo-
kotowie w nie zniszczonej willi mej ciotki Wandy z Kossuthów Kozłow-
skiej (róg ul. Odyńca i Tynieckiej). 

W BOS-ie podpisywałyśmy się od 6 II 1945 r. na liście obecności pod 
numerami 6 i 7 — byłyśmy jednymi z pierwszych pracowników Wy-
działu AZ (zabytkowego). Do dziś mam zachowaną legitymację. Jeszcze 
raz wróciłyśmy do Podkowy Leśnej, już koleją, która dochodziła do War-
szawy Zachodniej i zatrzymywała się w Brwinowie, kilka kilometrów od 
Podkowy Leśnej. Od połowy lutego 1945 r. zaczęły się normalne dni pra-
cy w BOS. Jako pierwsze zadanie otrzymałyśmy z Zosią C. przypilnowy-
wanie odgruzowania zabytkowego kościoła Panny Marii na Nowym Mie-
ście. Wychodziłyśmy rano z domu i częściowo oczyszczonym środkiem 
ul. Puławskiej szłyśmy na Chocimską do BOS, gdzie już w lutym zorga-
nizowana była stołówka wydająca śniadania i obiady. Do stołówki trzeba 
było przychodzić z własnym „nakryciem": miałyśmy własne kubki, ale 
tylko jedną wspólną łyżkę. Po śniadaniu (kawa z pieczywem) szłyśmy na 
Nowe Miasto przez zawalone gruzami ulice. Szczególnie trudne było przej-
ście przez Stare Miasto, gdzie w niektórych miejscach gruzy sięgały do 
wysokości I piętra. Zawalony był gruzem cały plac Zamkowy, na środku 
którego leżała powalona kolumna i pomnik króla Zygmunta. W pierw-
szych dniach była tu pustka i cisza, ale już w końcu lutego z każdym 
dniem przybywało więcej ludności do Warszawy i na Starym Mieście 
coraz częściej spotykało się dawnych mieszkańców. Coraz więcej było 
wydeptanych ścieżek wśród gruzów, coraz więcej oczyszczonych przejść 
przez ulicę. 

Prace przy kościele Panny Marii polegały na pilnowaniu robotników 
odgruzowujących ruiny i wydobywaniu części detali architektonicznych, 
mogących się przydać przy remoncie i odbudowie, i odkładaniu ich do 
prowizorycznego lapidarium. Kościół miał zawalone sklepienie, częściowo 
uszkodzone mury, zawalona była górna część wieży, która mimo to gó-
rowała nad otoczeniem. Wokoło roztaczał się obraz spustoszenia. Ze znisz-
czonych budynków mieszkalnych, których drewniane stropy spalone za-
padły się do wnętrz, sterczały ściany i kominy. 

Przy kościele Panny Marii pracowałyśmy przez miesiąc, w marcu zo-
stałyśmy przydzielone do prac przy pałacu Staszica, a właściwie głównie 
do sporządzania inwentaryzacji tzw. grobowca książąt Szujskich stoją-
cego na tyłach pałacu (od strony południowej). Był to niewielki, częścio-
wo wypalony obiekt. Rysunki nasze złożone do archiwum BOS pozostały 
jedynym dokumentem po tej zabytkowej budowli, gdyż w związku z prze-
dłużeniem ul. Świętokrzyskiej do ul. Kopernika grobowiec został roze-
brany. 

Przez kilka dni pracowałyśmy na Ujazdowie. W tym czasie sprowa-
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13. Ruiny Starego Miasta. 

dzono do Warszawy domki „fińskie", które w częściach składane były 
na Ujazdowie od strony ul. Pięknej. Pracami tymi kierował arch. Bohdan 
Lachert. W tym czasie powstały dwie kolonie domków fińskich: na Ujaz-
dowie Górnym oraz przy ul. Wawelskiej na terenie Pola Mokotowskiego. 

Za początek BOS uważa się dzień 23 I 1945 r. W ramach organizacyj-
nych BOS zostały utworzone Wydziały: Architektoniczno-Zabytkowy, Ur-
banistyki, Architektoniczno-Inżynierski, Planowania Gospodarczego. . 

Wydział Zabytkowy, w skrócie nazywany AZ, podzielono na dwa 
podzespoły: studiów i projektów oraz realizacji i nadzoru nad zabytkami. 
Pracownia badawczo-naukowa znalazła się w pracowni studiów i projek-
tów. Pracownia opracowywała m.in. wnioski do planu zabytkowego War-
szawy z naniesieniem placów, ulic i budowli historycznych. Urbanistyką 
historyczną zajmowała się pracownia Urbanistyki Zabytkowej, prowadząc 
studia nad problemami ukształtowania miasta i jego dzielnic zabytkowych 
i ustalając wytyczne co do formy zespołów zabytkowych z uwzględnie-
niem potrzeb współczesnych. 

W Wydziale AZ pracowali, znani jeszcze sprzed wojny, wybitni kon-
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serwatorzy zabytków, jak arch. K. Saski, W. Podlewski, A. Jawornicki, 
T. Sawicki i wielu innych. Powstał też dział realizacji, z pracownią za-
bezpieczeń i kontrolą konserwatorską. Miasto było podzielone na siedem 
inspektoratów podległych inspektorom, którzy pracowali w oparciu o daw-
ną ustawę budowlaną. Z AZ były wydzielone dwie pracownie samodziel-
ne — Staromiejska i Stanisławowska. Pracownia Staromiejska miała sie-
dzibę w pałacu Pod Blachą, a Stanisławowska w pałacu Na Wodzie, na-
stępnie w Białym Domku w Łazienkach. 

Pracownia Stanisławowska miała na celu uratowanie zabytków Parku 
Łazienkowskiego. Pałac Na Wodzie został przygotowany przez Niemców 
do wysadzenia w powietrze, czego nie zdążyli na szczęście wykonać. Wy-
wiercono w murach około 1000 dziur głębokości jednego metra do zakła-
dania materiału wybuchowego. Największych zniszczeń dokonał pożar 
pałacu. Dach, stropy z malowidłami Bacciarellego i Plerscha, sztukaterie, 
tynki na I piętrze, prawie cała posadzka na parterze zostały wypalone. 
Działania artyleryjskie uszkodziły w wielu miejscach elewacje z detalem 
piaskowcowym, a we wnętrzach stiuki i marmury. Duże zniszczenia 
powstały przez działanie wody i mrozu w czasie zimy 1944/45, gdyż do-
piero od marca 1945 r. BOS zaczął zabezpieczanie pałacu, tworząc pra-
cownię Stanisławowską, mającą różnorodne prace do wykonania: zabez-
pieczenie fragmentów, inwentaryzację szczegółową wszystkich pomiesz-
czeń, zabezpieczenie budowli, wykonanie projektów nowych ogniotrwa-
łych stropów i dachu, przebadanie przed wywiezieniem zwałów gruzu 
i popiołu, w których zachowały się detale architektoniczne i resztki ży-
randoli. A równolegle prowadzono remont pałacu Myślewickiego, Białego 
Domku, Starej Pomarańczami z teatrem, Starej Podchorążówki, Teatru 
Na Wyspie oraz drobnych obiektów architektonicznych w parku. Rów-
nież wiele pracy wymagały obiekty należące do pracowni Stanisławow-
skiej, a leżące poza terenem Łazienek. 

Pracowni Stanisławowskiej podlegały wszystkie budowle na terenie 
Parku Łazienkowskiego, Ogrodu Botanicznego z Obserwatorium Astrono-
micznym oraz pałac Tyszkiewiczów-Potockich przy Krakowskim Przed-
mieściu. Arch. J. Dąbrowski miał pieczę nad tymi obiektami, a w związku 
z tym i nasza ekipa brała udział w pracach pomiarowo-inwentaryzacyj-
nych, projektowych i budowlanych. Grupa pracowników J. Dąbrowskie-
go początkowo liczyła sześć osób: Z. Cydzikowa, A. Skaczkowska (Czapska), 
H. Wysocka (Trojanowska), E. Ajewski, Z. Krawczyński, E. From. Pra-
cownia mieściła się w pawilonie na I piętrze, w dawnej cerkwi, którą 
w XIX w. dobudowali Rosjanie do lewego pawilonu skrzydła pałacowego. 
Początkowo ekipa przedsiębiorstwa budowlanego odgruzowywała wnętrze 
pałacu pod nadzorem kolegów, którzy wydobywali detale architektoniczne. 
My trzy robiłyśmy szczegółową inwentaryzację wnętrz z pozostałymi 
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14. Pałac Na Wodzie. 

resztkami dekoracji w skali 1 :1 . Odnalezione detale chowane były do 
skrzyń z napisami, z której były sali. Oddzielnie układane były kafle 
ozdobne z Delft z pokoju Kąpielowego i Bachusa, których duża część 
odpadła w czasie pożaru i leżała w gruzie i popiele na posadzce. Jedy-
nym pomieszczeniem całkowicie zachowanym była Rotunda, gdzie rozbite 
zostało tylko szkło z doświetlającej latarni. 

Wszystkimi pracami kierował J. Dąbrowski, doskonały znawca epoki 
stanisławowskiej, wychowanek Akademii Petersburskiej, były oficer ma-
rynarki, człowiek o dużej wiedzy i kulturze, wspaniały narrator. 

Jednocześnie z pracami przy pałacu Na Wodzie kierował on remon-
tem nie zniszczonego pałacu Myślewickiego, przygotowując go na siedzibę 
zagranicznych gości. W pałacyku tym, szybko doprowadzonym do stanu 
używalności, mieszkał w czasie swego pobytu w Warszawie prezydent 
USA, Dwight Eisenhower. 

Projekt odbudowy pałacu łazienkowskiego przewidywał powrót do jego 
pierwotnej bryły, a więc wyburzenie dobudowanej w XIX w. centralnej 
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cerkwi. W związku z pracami rozbiórkowymi nasza pracownia została 
przeniesiona do Białego Domku, który nie był zniszczony, jedynie pozba-
wiony umeblowania wywiezionego przez Niemców. Uszkodzony pociskiem 
był tylko narożnik na parterze od strony południowo-zachodniej. 

Pracownia zajęła trzy pokoiki na I piętrze od strony zachodniej. Środ-
kowy o dwóch oknach zajmowałyśmy my, trzy kobiety, mały gabinet 
z lewej strony należał do J. Dąbrowskiego, pokój z prawej strony zaj-
mowali E. Ajewski i Z. Krawczyński. W ten sposób warunki pracy bar-
dzo się poprawiły, otrzymałyśmy rajzbrety i stołki. Teren parku był 
zamknięty, wchodziłyśmy doń za przepustkami. Przy pracach porządko-
wych początkowo zatrudnieni byli jeńcy niemieccy; mieli dobrą pracę 
w zespole zieleni i inne warunki niż nasi jeńcy. 

Planowanie zieleni przewidywało dołączenie do zespołu parkowego 
wschodniej części ogrodu przy Belwederze. Wymagało to sporządzenia 
planów oraz inwentaryzacji pawilonów ogrodowych, uzupełnienia ele-
mentów koniecznych przy dalszym projektowaniu. Grota Egipska, Świą-
tynia Jońska, Zbiornik Wody, Żabiarnia wymagały remontu, jak i wszyst-
kie obiekty małej architektury na całym terenie. Po kilku latach został 
pomierzony i odnowiony również Teatr Na Wyspie. 

Główne prace skoncentrowane były przy pałacu. Zniszczenie było 
olbrzymie. Pokoje na I piętrze zostały całkowicie wypalone. W Sali Balo-
wej zapadł się spalony strop, ale pozostały ściany z mało uszkodzonymi 
malowidłami ściennymi, zachowały się w dobrym stanie dwa kominki 
z rzeźbami Herkulesa i Apolla. W Gabinecie Portretowym pozostał ko-
minek z zielonego marmuru. W bardzo zniszczonej Galerii Obrazów oca-
lały jedynie resztki gzymsu. W Sali Salomona zaginęły bezpowrotnie słyn-
ne malowidła Bacciarellego na ścianie i plafonie. W Sali Obiadów Czwart-
kowych zachował się kominek z białego marmuru oraz cztery pary stiu-
kowych kolumn, mocno zniszczone. Kaplica, przerobiona zresztą w XIX w., 
mocno uszkodzona w części parterowej, miała zachowaną kopułkę i tralki 
galerii. Zwisające z dachu resztki blachy poruszane wiatrem niszczyły 
dodatkowo delikatne detale. Wszystko wymagało natychmiastowego za-
bezpieczenia, tak detale, jak i konstrukcja. Wykonywane były też na 
bieżąco zabezpieczenia wynikające z sytuacji nieprzewidzianych, jak np. 
zawalenie się ściany nad Salą Jadalną od strony Rotundy, co mogło spo-
wodować dalsze obsuwanie się górnej kondygnacji. Po wzmocnieniu no-
śnych murów wykonane zostały stropy Ackermana. Natomiast nad Salą 
Balową i Salą Salomona wykonano lustrzane sklepienia żelbetowe. W Sali 
Balowej zostały w żelbecie uformowane kasetony (410 sztuk) wg precy-
zyjnie wykonnych rysunków roboczych w skali 1 :1. Dopiero po wyko-
naniu stropów ogniotrwałych wykonano więźbę dachową, lekką, drewnia-
ną, specjalnie impregnowaną. Przebudowa pawilonu zachodniego, prze-
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robionego w 1846 r. na cerkiew przez arch. Gołońskiego, była konieczna, 
aby przywrócić dawny wygląd bryle pałacu. W czasie prac rozbiórko-
wych został odkryty pierwotny poziom galerii zachodniej nad kanałem, 
z zachowaną marmurową posadzką. W czasie doprowadzania pawilonu do 
pierwotnej formy i usuwaniu przeróbek z XIX w. przywrócono dawny 
charakter otwartych galerii po obu stronach pałacu. Pawilon wschodni, 
w którym mieściła się pierwotnie kuchnia, został w czasie pożaru wypa-
lony całkowicie. 

Do prac wykonywanych w pierwszym roku należał remont i adaptacja 
na cele mieszkalne Ermitażu, po drugiej stronie ul. Agrykoli. Obiekt ten 
przeznaczony został na mieszkanie szefa kancelarii prezydenta Bieruta, 
K. Mijała. Niewielki ten budyneczek leżał trochę na uboczu i należał już 
do terenów parku u podnóża Zamku Ujazdowskiego, którego wypalone 
mury górowały nad skarpą. Na szczęście prawie do wszystkich obiektów 
na terenie Łazienek zachowały się materiały ikonograficzne, częściowo 
pomiarowe, a do niektórych nawet projekty historyczne. Zachowały się 
np. rysunki podłóg pałacowych z pokazaniem kolorystyki i gatunku 
drewna. 

Każdy miał przydzieloną salę do pomiaru i obrysu detali. W tym celu 
ustawiane były specjalne rusztowania ułatwiające pomiar górnych partii. 
Salę Salomona opracowywała H. Wysocka, ja Salę Obiadów Czwartko-
wych itp. Opracowywane też były detale stolarki okiennej i drzwiowej 
na podstawie zachowanych resztek ramiaków. Nowa stolarka była na-
stępnie wykonana z drewna jesionowego. Część okuć odnaleziona została 
w gruzach i według nich dorabiane były brakujące. 

Wszystkie elewacje były zniszczone pożarem, pociskami i specjalnie 
wywierconymi otworami dla założenia min. Drugim etapem było odna-
wianie elewacji, związane z pracami kamieniarskimi. Merlini użył kamieni 
z Szydłowca, Kunowa, Pińczowa, więc przy remoncie dobierane były bloki 
z tych kamieniołomów, aby uzyskać najpodobniejszy kolor i uziarnienie. 
Przywiezione na teren Łazienek bloki były dobierane na miejscu przez 
kamieniarzy, cięte piłami i obrabiane według zachowanych wzorów. Sto-
sowano też flekowanie ubytków lub wymieniano całe fragmenty. Prace 
te trwały przez 1946 i 1947 rok z przerwami na sezon zimowy. Sezony 
następne zajęły prace blacharskie, tynkarskie, sztukatorskie. Przygoto-
wywane były rysunki zewnętrznej stolarki okiennej i drzwi frontowych. 

Niestety zbyt wielu było amatorów kafli z Delft, nawet wśród zwie-
dzających pałac z przepustką. O tym przekonałyśmy się, gdy elegancko 
ubrany pan, nie wiedząc o naszej obecności w pracowni, odbijał kafle „na 
pamiątkę", a zajęty tą pracą nie dostrzegł naszego nadejścia. Niezbyt miła 
była ta konfrontacja. Mimo zamknięcia parku kafle ginęły. Wpisywaliśmy 
daty na ścianie w miejscu po odbitym kaflu. Zbierało się do lapidarium 
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nawet potłuczone i popękane w czasie pożaru wszystkie kawałki, z któ-
rych można było odtworzyć całość rysunku. 

Pod warstwą gruzu i popiołu odnajdywało się całe tafle posadzek 
drewnianych o bogatej intarsji z wielu gatunków drewna. Zachowane ry-
sunki i odnalezione tafle mocno uszkodzone służyły przy odtwarzaniu po-
sadzek jako wzór dla przedsiębiorstwa w Henrykowie, gdzie były zama-
wiane i wykonywane. Natomiast okucia wykonała — według odnalezio-
nych w gruzach — stara, doskonała firma Braci Łopieńskich. Z tej rodzi-
ny pochodził znany malarz i grafik Ignacy Łopieński, mój nauczcyiel ry-
sunku w Gimnazjum Sierpińskiej (1866-1944). Do różnorodnych robót 
sprowadzani byli rzemieślnicy z całego kraju. 

Obliczenia statyczne nowych stropów pałacu robił inż. Henryk Wąso-
wicz i inż. Jurewicz. 

Zniszczone elewacje wymagały wielu różnorodnych prac kamieniar-
skich. Całkowicie zniszczone nadproże nad balkonem I piętra zostało od-
tworzone wg pozostałego drugiego nadproża szczęśliwie ocalałego. Prace 
te były wykonywane na miejscu. Wszystkie rzeźby wymagały flekowania 
i dorabiania brakujących części według rysunków inwentaryzacyjnych. 
Pozostały trzy postacie tzw. Żywioły na szczycie belwederku, gdyż czwar-
ta, przedstawiająca ogień, spadła w czasie pożaru i widocznie bardzo zo-
stała rozbita, gdyż nie odnaleziono nawet jej fragmentów. Ta postać zo-
stała odtworzona według zachowanych fotografii. 

Równocześnie z pomiarami i inwentaryzacją architektury przeprowa-
dzona była inwentaryzacja zieleni na terenie całej Warszawy. Okazało się, 
że bardzo trudno zmontować ekipę ludzi, którzy mogliby inwentaryzo-
wać zieleń — nie wszyscy umieli rozróżniać gatunki drzew i mylili kaszta-
nowce z klonami, nie mówiąc o gatunkach radziej spotykanych. 

Początek prac w BOS był poświęcony inwentaryzacji ogólnej miasta 
dla zorientowania się w ogólnych stratach oraz stanie technicznym po-
zostałych budynków, infrastruktury, zieleni, budowli inżynierskich. Od-
powiednie ekipy nanosiły na plan miasta wyniki inwentaryzacji. Dyrek-
torem BOS został Józef Sigalin, który w tym czasie kończył studia i robił 
pracę dyplomową, a tematem jej był pawilon na rogu ul. Marszałkow-
skiej i Wspólnej, przeznaczony na kawiarnię Gajewskiego. Szybko wznie-
siony stał się bardzo popularnym miejscem spotkań warszawiaków, pozba-
wionych w pierwszych latach odbudowy miasta podobnych lokali. 

BOS prowadził szereg prac organizacyjnych, które miały na celu uła-
twienie pracownikom życia w trudnych powojennych warunkach. Pierw-
sza — to wspomniana już stołówka, którą szybko zaopatrzono w nakrycia 
i która sprawnie działając ułatwiała wyżywienie. 

Zorganizowano także przydział mieszkań, początkowo w nie zniszczo-
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nych budynkach, a następnie wiele remontowano. Np. Poznańska nr 12 — 
tu na V piętrze otrzymaliśmy z mężem kawalerkę, w oficynie, od frontu 
mieszkania były dwupokojowe; cały budynek był zamieszkany od lutego 
1945 r. przez pracowników BOS \ którzy otrzymali nakazy kwaterunkowe. 
Remontowano domy przy ul. Narbutta, Kieleckiej, Skolimowskiej2. 

Dział gospodarczy zaopatrywał pracowników w niezbędne przedmio-
ty, jak garnki, materiały i żywność z przydziałów UNRRA. 

Bardzo szybko została też zorganizowana pomoc lekarska. Pierwszym 
lekarzem, którego pamiętam, był dr Zajączkowski, a pielęgniarką pani 
Maderowa; przyjmowali oni pacjentów przy ul. Skolimowskiej. 

Również przy ul. Skolimowskiej róg Chocimskiej powstała pierwsza 
biblioteka, na wprost głównej siedziby BOS. Prowadziła ją m.in. pani 
Myszka Reinert, powiększając zbiory pod kątem potrzeb architektonicz-
no-technicznych. Biblioteka zajęła lokal na parterze. Po likwidacji BOS 
została przeniesiona do Pałacu Błękitnego, do lokalu dawnej Biblioteki 
Zamoyskich i przydzielona do IUA (Instytut Urbanistyki i Architektury). 
Stała się jedną z lepszych bibliotek technicznych nie tylko w Polsce, ale 
też i w Europie. Przenoszona potem wielokrotnie z lokalu do lokalu (Kra-
kowskie Przedmieście, Pałac Staszica, Biuro Projektów przy ul. Kró-
lewskiej) powoli niestety traciła przodujące miejsce, by w końcu znaleźć 
przytułek przy Wojewódzkim Biurze Projektów przy ul. Filtrowej, w zbyt 
małym lokalu, by mógł pomieścić cenne zbiory. Również ogromne zbiory 
rysunków pomiarowych, projektów i dokumentów BOS nie doczekały się 
do tej pory opracowania archiwalnego — rozproszone po różnych insty-
tucjach czekają w paczkach na zainteresowanych tym okresem historii 
Warszawy. 

Zawiązana została w 1946 r. spółdzielnia „Bosówka", która zajęła teren 
za Jabłonną w Wieliszewie i przydzielała działki dla pracowników. Skoń-
czyło się, niestety, na wpłatach i spółdzielnia ogłosiła upadłość. Nato-
miast doskonale prosperowała „Bosówka" w Świdrze, gdzie zostały wy-
najęte przez BOS domy i organizowane pierwsze wczasy pracownicze 
z dwutygodniowymi turnusami. 

Wracali z niewoli i włączali się do prac w BOS architekci, jeszcze 
w mundurach, dobrze pamiętam ich sylwetki — J. Hryniewiecki, Sta-
niszkis, W. Onitz, M. Nowicki, St. Serafin i wielu innych. Pracowali 
w różnych wydziałach w zależności od swych specjalności i zamiłowania. 

1 Z osób, które pamiętam, że tu mieszkały — prof. L. M. Suzin, Z. Cydzikowa, 
A. Tokarska, H. Serafinowa, B. Miernik, P. Zajlich, I. Ignaczak, M. Czapski, L. Le-
wandowska, J. Smogorzewski, Z. Kleyff. 

2 Skolimowska nr nr 4 i 6 — tu otrzymali mieszkania prof. P. Biegański, 
S. i H. Syrkusowie, J. Hryniewiecki, R. Piotrowski i inni. 
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15. Powrót (ul. Brzozowa). 

Powstała pracownia na Ujazdowie, mieszcząca się w dawnych pawilonach 
poszpitalnych. Zorganizowana też została pracownia fotograficzna. W Wy-
dziale Zabytkowym (AZ) sekretarką była pani Ossowska oraz młoda Ku-
kulska-Szymańska, która w kilka lat potem zmarła na cukrzycę. Woźnymi 
byli: Lipka i Balcerska. Zachowała się fotografia robiona w dniu imienin 
Stanisława Zaryna — grupa pracowników AZ z solenizantem pośrodku, 
który trzyma otwarte pudło z piernikami; a były to specjalne pierniki 
w formie postaci przedstawiających Zaryna i grupę studentów-pomiarow-
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ców, którą kierował. Wypiekiem pierników, polewanych kolorowym 
lukrem, trudniła się Myszka Smogorzewska. Dziś, gdy patrzę na tę fotogra-
fię, ze smutkiem stwierdzam, że bardzo wiele z tych osób już nie żyje. 
Z osób na fotografii pamiętam: sekretarki p. Ossowska, Kukulska, Maass, 
Referowska, Gontarczyk, M. Gancarczyk, Cydzikowa, Czapska, Sikorski, 
S. Żaryn, K. Kognowicka, J. Bieńkowski. 

Pracując na uboczu, w Łazienkach, rzadko zaglądaliśmy do centrali na 
Chocimską — były to przeważnie wyprawy po pensję, czasem w celu 
załatwienia jakichś spraw urzędowych, których było niewiele, bo jeszcze 
nie rozwinęła się biurokracja. 

Czasem, gdy zachodziła pilna potrzeba, byliśmy oddelegowywani do 
prac poza Łazienkami, m.in. do pałacu Tyszkiewiczów (Krakowskie Przed-
mieście 32) czy do pałacu Krasińskich, który był wypalony i częściowo 
zniszczony pociskami. Pomiary wykonywane w trudnych zimowych wa-
runkach były bardzo ciężkie. W wypalonym pałacu hulał mroźny wiatr, 
park zasypany śniegiem. Praca na oblodzonych rusztowaniach na dużej 
wysokości wymagała uwagi. W lepszym okresie przypadły nam pomiary 
w pałacu Tyszkiewiczów (Potockich). Było cieplej, mniejsze pomieszcze-
nia częściowo zabezpieczone oraz wygodniejsze rusztowania. Również 
trudne były pomiary w wypalonym wysokim budynku Obserwatorium 
Astronomicznego. Z ramienia Uniwersytetu doc. Jan Gadomski, astronom, 
ustalił z architektem Dąbrowskim, robiącym projekt adaptacji, potrzeby 
Wydziału Astronomicznego. (Pieczę nad Ogrodem Botanicznym miała 
prof. Kobendzina). 

W pierwszym okresie trwania prac remontowo-zabezpieczających pro-
wadzili też badania zainteresowani okresem stanisławowskim i Łazienka-
mi dr P. Bohdziewicz i dr Kozakiewicz. 

Wydział AZ prowadził badania historycznego układu ulic Warszawy 
pod kątem zachowania dawnej urbanistyki i obiektów przede wszystkim 
w najstarszej części miasta, biorąc pod uwagę również potrzeby współ-
czesnej komunikacji oraz zasady rozsądnej ekonomii, które były jednym 
z aspektów przy decyzjach o zachowaniu budowli z różnych okresów. 
Głównym kryterium była wartość historyczna i artystyczna obiektu. Na 
tle zasadniczo różnych poglądów dochodziło do starć z przedstawicielami 
Wydziału U w BOS. Spory te były częstym tematem rozmów naszych 
z kolegami z AZ. Z notatek zachowanych z Wydziału AZ-BOS, robionych 
przez prof. P. Biegańskiego, można dziś odtworzyć, które obiekty mogły 
i powinny być zachowane, a które zbyt pochopnymi decyzjami skazano 
na zagładę i wyburzono. Podaję w całości odpis zachowanego maszynopisu 
prof. Piotra Biegańskiego: 
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Walka o odbudowę Warszawy po 1944 roku 
Po powołaniu do życia Biura Odbudowy Stolicy (luty 1945) i podziale zakresu 

działania jego „wydziałów" już w marcu 1945 roku zarysowały się zdecydowane 
kontrowersje zwłaszcza między wydziałami „Urbanistyki" (U) i „Architektury Za-
bytkowej" (AZ). 

Koncepcja wydziału „U", będąca kontynuatorką idei reprezentowanych w czasie 
okupacji przez zespół pracowni żoliborskiej PAU, dążyła do 

1° korekty sieci ulicznej Warszawy według schematu „siatki" prostopadłych 
do siebie ulic i poszerzenie tych ulic, 

2° oczyszczenia całego „Powiśla" z zabudowy i zamienienie go na obszar zaziele-
niony całkowicie, 

3° „otworzenie okien widokowych" z górnego tarasu skarpy na Wisłę, co suge-
rowało szereg wyburzeń substancji zabytkowej, 

4° otworzenie w śródmieściu szeregu osiowych widoków na punkt centralny 
miasta, jakim miał być Pałac Kultury i Nauki im. J. Stalina, 

5° usunięcie jak najwięcej zabudowy z przełomu XIX na XX wiek (zwłaszcza 
obiektów secesyjnych), 

6° wprowadzenie nowoczesnej zabudowy na obszarze historycznym miasta, cza-
sem na zabytkowych placach. 

Na tle tak realizowanych planów odbudowy Warszawy wybuchały co chwila 
ostre konflikty między Władzami Konserwatorskimi i Władzami Miejskimi, które 
reprezentowało Biuro Urbanistyczne Warszawy * i Naczelny Architekt Warszawy4 . 

Powyższy program realizowała wszelkimi dostępnymi i podstępnymi środkami 
grupa architektów-urbanistów U-BOS, a z czasem działalności tej patronowali 
architekci z kręgu Ministerstwa Odbudowy i Komitetu Budownictwa, Architektury 
i Urbanistyki przy Radzie Ministrów. Często też udzielało pomocy Ministerstwo 
Kultury i Sztuki skreślając bezprawnie z „Rejestru Zabytków" obiekty nadające 
się do odbudowy. 

Tak zorganizowana akcja niszczenia dokumentów kultury materialnej Stolicy 
trwała od 1945 roku do 1956, a w niektórych wypadkach jeszcze dłużej, gdyż za-
leżało to głównie i przede wszystkim od osób dawnego zespołu „U" urzędujących 
na wysokich stanowiskach. 

Na te osoby przede wszystkim należy złożyć odpowiedzialność za następujące 
straty: 

1. zburzenie wypalonych murów pał. Teppera (ul. Miodowa7), 
2. zburzenie wypalonych murów pał. Jabłonowskich (pl. Teatralny) czyli — Ra-

tusza m.st. Warszawy od 1817 do 1944 r., 
3. zburzenie odbudowanego w 1946 roku kościoła SS. Kanoniczek na pl. Teatral-

nym, 
4. zburzenie wypalonych murów wraz z przepięknym kolumnowym portykiem 

„domu na Gołubskiem" na rogu ul. Senatorskiej i ul. Bielańskiej. 
5. zburzenie wypalonych murów domu „Komisji Edukacji Narodowej" (XVIII w.) 

przy ul. Długiej 5, 
6. zburzenie kościoła p .w. Imienia Jezusa (dawniej kościół szpitalny im. Dz. 

Jezus) ul. Moniuszki 3, 
7. zburzenie odkrytego fragmentu koś. Sw. Jerzego (XIV w.) przy ul. Stojerskiej, 

* BUW reprezentowali architekci: Wacław Ostrowski, Zygmunt Skibniewski, 
Kazimierz Marczewski, Stefan Putowski, Zygmunt Stępiński. 

4 Naczelnymi Architektami w 1. 1946-56 byli: Józef Sigalin, Adolf Ciborowski. 
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8. zburzenie wypalonych murów pał. Badenich przy pL Krasińskich, 
9. zburzenie wypalonych murów Giełdy (pocz. XIX w.) przy ul. Królew-

skiej, 
10. zburzenie wypalonych murów pał. Kronenberga przy pl. Małachowskiego, 
11. zburzenie wypalonych murów Koszar Artylerii Konnej (XVIII w.) przy 

ul. Nowolipki 1, 
12. rozebranie ruin pał. Saskiego (wraz z resztkami z kolumnadą poza 2-ma 

arkadami) przy pl. Zwycięstwa (d. pl. Saski), 
13. zburzenie Hotelu pod Orłem (koniec XVIII w.) ul. Tłumackie 4/6, 
14. pałacyk Wojciecha Bogusławskiego (pocz. XIX w.) ul. Żelazna 97, 
15. zburzenie pawilonu ogrodowego tzw. „Kapl. Szujskich" ul. Nowy Świat 68, 
16. Zamek Ujazdowski (wyburzenie w 1954 roku wypalonych murów w zamiarze 

wystawienia na tym miejscu „Teatru Wojska Polskiego" wg projektu R. Gutta 
i H. Erentz-Skibniewskiej, 

17. zburzenie wypalonych murów klasztoru OO. Bonifratrów ul. Bonifrater-
ska 12, 

18. zburzenie wypalonego domu Krzemieńskiego (pocz. XIX w.) pl. Trzech 
Krzyży 13, 

19. zburzenie wypalonego domu M. Tołwińskiego (pocz. XX w.) ul. Natolińska, 
20. zburzenie wypalonego domu (neogotyk) przy ul. Marszałkowskiej, 
21. zburzenie wypalonego domu (z roku 1905) księgarni Gebethner i Wolff 

przy ul. Zgoda. 
22. Wprowadzono również szereg nie usprawiedliwionych korekt w sieci ulicz-

nej, jak np.: 
a) zamknięcie przelotu ul. Brackiej do ul. Zgoda poprzez zlokalizowanie Domu 

Towarowego CDD, 
b) skasowanie ulicy Bagno poprzez budowę osiedla „na Grzybowie", 
c) skasowanie ul. Nalewki poprzez przebieg ul. Nowotki (w części północnej), 
d) nieuzasadnione wyprostowanie ulicy Senatorskiej między pl. Teatralnym 

i Bankowym, 
oraz zniekształcenie placów miejskich, jak np.: 
a) pl. Zwycięstwa (d. Saski), 
b) pl. Teatralny (wyburzenie ściany północnej placu oraz zlokalizowanie wyso-

kościowców), 
c) pl. Żelaznej Bramy (przekształcenie w dzidziniec osiedlowy), 
d) pl. Małachowskiego (zabudowa północnej pierzei), 
e) pl. Krasińskich (przebieg ulicy Bonifraterskiej), 
f) pl. Dzierżyńskiego (d. Bankowy — strona wschodnia). 

Warszawa, grudzień 1981 r. 

Powstałe na Ujazdowie Zjednoczone Pracownie Architektoniczne poz-
woliły na dodatkowe roboty architektoniczne, poza głównym miejscem 
pracy w BOS. Tu po uzyskaniu dyplomu architekta na Wydziale Archi-
tektury PW w 1948 r. wykonałam pierwsze samodzielne projekty zle-
cone mi przez prof. P. Biegańskiego. Były to adaptacje na cele mieszkalne 
pięciu kamieniczek przy Rynku Starego Miasta (strona Kołłątaja) nr nr: 
17, 19, 23, 25, 27 oraz przy ul. Piwnej 31 i 42 (dziś tu mieści się kawiarnia 
„Gwiazdeczka"). 
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Po rozwiązaniu BOS pracownicy poszczególnych Wydziałów poprze-
nosili się do różnych instytucji, które podjęły zadania dalszej odbudowy 
Warszawy. Pracownicy Wydziału AZ znaleźli pracę w Ministerstwie Kul-
tury i Sztuki, Ministerstwie Budownictwa, u Konserwatora m.st. War-
szawy, którym był prof. P. Biegański od 1947 r. walczący o ratowanie dla 
kultury każdego zabytku. 

Kilka osób z AZ zostało pracownikami naukowymi na Wydziale Archi-
tektury w Katedrze Historii Architektury i Sztuki, pracując nadal nad 
ochroną zabytków. 
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