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H
anię Skaczkowską poznałam na kompletach po-
litechnicznych (wykłady prof. Mariana Lalewi-

cza z Katedry Historii Architektury i Sztuki Starożytnej). 
Bardzo przypadłyśmy sobie „do gustu”. Nie wiedziałam 
wtedy, że Hania jest dużo bliżej dyplomu niż ja. Hania 
uczęszczała do Żeńskiej Szkoły Architektury prowadzo-
nej przez prof. Jastrzębskiego oraz do zawodowej szkoły 
budownictwa, która istniała w czasie okupacji przy Poli-
technice Warszawskiej (była zakonspirowaną politechni-
ką), ja uczęszczałam na Kursy Kreśleń Technicznych prof. 
Jagodzińskiego, na których odbywały się wykłady profe-
sorów PW (m.in. prof. Poniża, prof. Wasiutyńskiego). Po raz 
drugi spotkałyśmy się dopiero po wojnie, obie po dyplo-
mie, obie mężatki. Hania poświęciła się karierze naukowej 

– związała się z Wydziałem Architektury PW (po dyplomie, 
który obroniła w 1948 r. pod kierunkiem prof. Pniewskiego, 
została asystentem w Katedrze Historii i Sztuki Nowożyt-
nej prowadzonej przez prof. Piotra Biegańskiego).

Jako studentka pracowała w Biurze Odbudowy Stoli-
cy i wykonywała inwentaryzację budynków zabytkowych 
przeznaczonych do odbudowy (Stare Miasto, Łazienki).

Po przejściu na emeryturę prof. Biegańskiego objęła 
jego Katedrę, a po reorganizacji wyższych uczelni została 
dyrektorem Instytutu Podstaw Rozwoju Architektury.

Pracowała jako badacz historycznej struktury miast 
Podlasia (organizowała obozy-warsztaty dla studentów).

W uznaniu Jej zasług badawczych miasto Węgrów na-
dało Jej tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Węgrowa”.

Hania była niezwykle czynna – prowadziła ćwicze-
nia na Wydziale Historii Sztuki UW, wykłady na Wydzia-
le Teologii Katolickiej, oraz w Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie.

Jednocześnie udzielała się społecznie: była członkiem 
SARP (prowadziła szereg lat sekcję historii architektury 

– urządzała wycieczki dla członków sekcji do ciekawych 
obiektów w Polsce).

Była członkiem Polskiego Towarzystwa Historii Tech-
niki; Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, działała również 
w Białostockim Towarzystwie Naukowym.

Najdłuższe moje kontakty z Hanią, wieloletnie bo zwią-
zane z działalnością w Kole „Plener” – wystawy dorocz-
ne, w których Hania zawsze wystawiała swoje exlibrisy 
(gra�ki).

Wszyscy członkowie Koła, Rady Wydziału Architektury 
– znajomi, przyjaciele byli obdarowywani przez Hanię ex-
librisami – miała niewyczerpane pomysły i chęć do pracy 

– na wszystkie święta wysyłała przyjaciołom karty własnej 
gra�cznej produkcji.

Hania wraz z mężem Michałem Czapskim (którego 
poślubiła w 1945 r. – był wtedy studentem Wydziału Bu-
downictwa PW), uczestniczyła w naszych plenerach, nie-
jednokrotnie  znajdowała ciekawą miejscowość, w której 
się zatrzymywaliśmy.

Hania była człowiekiem niezwykłym – Jej pracowitość 
była przysłowiowa, była naukowcem, ale nie zasklepiała 
się w swoich zawodowych pasjach.

Była towarzyska, życzliwa, przy tym niezwykle uro-
dziwa – wysoka, szczupła, niebieskooka, bardzo skrom-
na. Nigdy nie opowiadała o swoich zawodowych sukce-
sach, była bardzo miłym uczestnikiem wspólnej pracy 
i zabawy.

Bardzo będzie nam Jej brakowało.
Haniu, spotkamy się z Tobą znowu i pewnie nie długo 

– czekaj na nas.

Barbara Łyżwińska 
członek, b. przewodnicząca Koła „Plener”

(informacje o miejscach pracy Hani uzyskane od Michała Czapskiego).


