
WYWIAD Z EUGENIUSZEM AJEWSKIM 

E U G E N I U S Z A J E W S K I - inżynier architekt i działacz społeczny, uczestnik 
Powstania Warszawskiego, a po wojnie jego historyk i autor wspomnień; urodził się 
30 grudnia 1915 r. we Władywostoku, zmarł 15 maja 2006 r. w Warszawie. Do Pol-
ski przybył z rodziną w 1925 r., zamieszkał w Warszawie. W lutym 1945 r. rozpoczął 
pracę w Biurze Odbudowy Stolicy, gdzie zajmował się odbudową Łazienek Królew-
skich. W latach późniejszych był m.in. sprawozdawcą sportowym „Expressu Wie-
czornego", współzałożycielem Towarzystw Osiedli Podmiejskich (1947 r.) w Micha-
linie, Falenicy, Miedzeszynie i Międzylesiu, działaczem Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami (od 1976 r.) oraz w Warszawskim Okręgu Światowego Związku Żołnie-
rzy AK. Zaprojektował ok. 20 pomników i tablic ku czci Armii Krajowej (m.in. 
„Kotwicę" na Kopcu Czerniakowskim) i uczestniczył w ich realizacji. Jest człon-
kiem Rady Honorowej Budowy Muzeum Powstania. Wszystkie prace związane 
z upamiętnieniem Powstania i jego bohaterów wykonywał społecznie. Kawaler wie-
lu krzyży i odznaczeń - między innymi: Krzyża Walecznych, Złotego Krzyża Za-
sługi, Krzyża Virtuti Militari V klasy, Krzyży Kawalerskiego, Oficerskiego i Ko-
mandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, Orderu Sw. Stanisława I klasy, Krzyża za 
Zasługi dla Warszawy, Krzyża Powstania Warszawskiego i Krzyża Armii Krajowej. 

Najważniejsze publikacje (autor opracowań i wydawca): 
• Album pamięci narodowej (1918-2001) poświęcony znakom pamięci walk i męczeństwa 

0 niepodległość Polski. Rysy historyczne z mapami, dokumentacja pomników, sztandarów, 
grobów, tablic i znaków oddziałów -w 80 rocznicę odzyskania niepodległości 1918-1998, 
Warszawa 2001; 

• Mokotów. Przewodnik historyczny po miejscach walk i pamięci czasu okupacji i Powstania 
Warszawskiego, Warszawa 1998 (współaut.: Juliusz Powałkiewicz, Lesław M. Bartel-
ski); 

• Mokotów walczy 1944, cz. 1: Opis walk, cz. 2: Listy kompanijne, Warszawa 1986 (wybór 
1 oprać.); 

• Mokotów walczy 1944. Zbiór dokumentacji dotyczącej Powstania Warszawskiego na 
Mokotowie, Warszawa 1990; 



10 Wywiad z Eugeniuszem A jewskim 

• Mokotów walczy 1944. Zbiór dokumentacji dotyczącej Powstania Warszawskiego 1944 ro-
ku na Mokotowie, Warszawa 1992 (wybór i oprać.); 

• Mokotów walczy 1939-1944, t. 5-6: Biogramy, t. 7: Relacje, Warszawa 1999-2004 (wy-
bór i oprać.); 

• Polska Walcząca. Na moim podwórku. Pamiętniki z lat 1939-1947, Warszawa 2002; 
wyd. 3 uzup., Warszawa 2005; 

• Reduta „Magnet" w walce o niepodległość, Warszawa 2001. 

ROZMOWA... 

- Szacowaniem strat Warszawy w pierwszych latach po wojnie i kwestią odbudowy 
miasta zajmowały się różne instytucje i organizacje administracji samorządowej i rządo-
wej. Najważniejszą z nich było działające od lutego 1945 do 1951 r. Biuro Odbudowy 
Stolicy (BOS). Pan też w tym Biurze pracował...? 

- Jak najbardziej! Ale zacznę jednak od tego, co było trochę wcześniej. Otóż po 
upadku Powstania Warszawskiego udało mi się zbiec z niemieckiego konwoju, 
w sposób zresztą dość dramatyczny, i przedostać się do partyzantki pod Warszawą, 
do lasów w Złotokłosie w powiecie piaseczyńskim. Dlaczego tam? Bo tam moi 
krewni - mój wujek Mirowski - posiadali domek letniskowy, przeze mnie zresztą 
jeszcze przed wojną zaprojektowany. Innym powodem mojego przybycia do tej 
miejscowości był fakt, że znajdował się tam mój powstańczy dowódca batalionu mjr 
„Zygmunt". 

- Był Pan więc w partyzantce, i co dalej? 
- W tej partyzantce to już był tylko epizod, zakończony wkroczeniem naszego 

oddziału do Warszawy w dniu 17 stycznia 1945 r. z bronią w ręku i w opaskach Ar-
mii Krajowej. Ale zanim to nastąpiło, musieliśmy sobie w tym Złotokłosie jakoś ra-
dzić. Mój wujek zetknął się wówczas ze znanym artystą piosenkarzem, Mieczysła-
wem Foggiem, i postanowili działać razem. Ponieważ nigdzie nie było kawy, pan 
Mieczysław stał się specem od czerwonego barszczu, który przyrządzał nie wiado-
mo z czego i sobie tylko znanym sposobem. W ten sposób jeszcze przed wyzwole-
niem Warszawy w Złotokłosie powstała pierwsza „Café Fogg". Kiedy zaś 17 stycz-
nia weszliśmy do Warszawy, to pierwszą rzeczą, która zwróciła moją uwagę, była 
płonąca fabryka, chyba papy, znajdująca się na początku ul. Puławskiej. Jak się nie-
bawem okazało, pożar ten wywołali sowieccy żołnierze, przekonani, że w ten spo-
sób lepiej znajdą ukrytą gorzałkę i tym podobne skarby. Później sam byłem świad-
kiem kilku takich pożarów - między innymi kina na ul. Złotej i hotelu „Bristol". 
Ulicą Puławską jakoś dało się jeszcze iść, ale kiedy doszedłem do Śródmieścia, to 
było znacznie gorzej. 

- Dotarł Pan do swojego mieszkania? 
- Szczęście w nieszczęściu, bo wprawdzie było całkowicie zburzone, ale nie spa-

lone, dzięki temu, cudem można powiedzieć uratowały się rodzinne dokumenty, 
a także stare fotografie jeszcze z Dalekiego Wschodu i z nimi cała historia mojego 
życia. Słowem, szczęśliwie i nie bez przygód przywiezione z Rosji cenne pamiątki, 
cudem ocalały także w Warszawie. 
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- Jakie więc były początki Pana udziału w ratowaniu i odbudowie zabytków War-
szawy? 

- W pierwszych dniach stycznia 1945 r., będąc jeszcze w Złotokłosie, spotkałem 
kolegę z Armii Krajowej, artystę malarza noszącego pseudonim „Gerlach". Otóż 
ten kolega poinformował mnie, że w Pruszkowie Niemcy organizują grupy robotni-
ków na wyprawy do Warszawy, w poszukiwaniu pozostałych jeszcze cenniejszych 
przedmiotów - w tym dzieł sztuki. Namawiał mnie gorąco, żeby „załapać" się do ta-
kiej grupy i spróbować uratować jakieś cenne polskie obrazy. 

Przed planowaną wyprawą kolega mnie instruował: „Genek, jak ty wejdziesz do 
jakiegoś porządnego mieszkania, to patrz po ścianach i obrazach. Nie musi być 
wcale Rembrandt, ale jak będzie Brandt, to też bierz". 15 lub 16 stycznia udaliśmy 
się więc ciężarówką wraz z żandarmem do Warszawy i - nie wiadomo jakim cudem 
- wydobyliśmy z gruzów między innymi obraz Jana Matejki, malowany na desce 
80/90 cm. Na odwrocie widniała dedykacja: „Drogiej Tosi w dniu ślubu, Jan". 
W innym miejscu znaleźliśmy pokryte białym pyłem Wyczółkowskiego autoportret 
i obraz Jana Styki. Kiedy na punkcie kontrolnym Niemiec zapytał, wskazując na 
Matejkę: „Was ist das?", odpowiedziałem, że to mój rajzbret, czyli rysownica. 
Na pytanie o autoportret Leona Wyczółkowskiego odpowiedziałem, że to mój uko-
chany „Grossfater", i też przeszedł. Gorzej było z małym „olejem", pędzla Jakoba 
(według „Gerlacha") Rembrandta lub jego uczniów, „Dysputa rabinów", który ze 
względu na tematykę i ukazane postacie natychmiast wrzucony został do ogniska. 

- W którym miejscu znaleźli Panowie te obrazy? 
- O ile sobie przypominam, to przy gmachu Banku Gospodarstwa Krajowego, 

na rogu Al. Jerozolimskich i Nowego Światu. 
- Czy Pan zna dalsze losy tych obrazów? 
- Jeżeli chodzi o obraz Matejki, to podobno „Gerlach" spieniężył go później 

w Krakowie, a co do reszty to nic nie słyszałem. 
- Dlaczego Niemcy pozwalali na tego rodzaju wyprawy, kiedy miasto było już w zgli-

szczach, zamknięte, a jego mieszkańcy wymordowani lub wypędzeni? 
- Myślę, że chodziło im o wydobycie z gruzów resztek ocalałych jeszcze cenniej-

szych przedmiotów, surowców czy też urządzeń, jak na przykład maszyn do pisania, 
które mogliby wywieźć ze sobą do Niemiec. Tym bardziej że kończyli właśnie swoje 
dzieło zniszczenia. Mieszkańców już nie było, a my jako wynajęci przez nich robot-
nicy mogliśmy jakoś się poruszać. Przy tej okazji byliśmy naocznymi świadkami 
postępowania Niemców w opustoszałym mieście: znakowania budynków wielkimi 
numerami i podpalania miotaczami ognia budynku po budynku. 

- Czy w tym okresie natrafił Pan jeszcze na ślady innych dzieł sztuki? 
- Było już po 17 stycznia. Szedłem - jeżeli można tak powiedzieć - po gruzach 

Nowego Światu, na którym wszystko zwalone było do wysokości półtora piętra 
i w pewnym momencie noga mi w czymś ugrzęzła. Okazało się, że był to obraz w ra-
mie. Wyciągnąłem go z gruzów, strzepnąłem, zwinąłem w rolkę i zabrałem. Później 
konserwator przywrócił go do odpowiedniego stanu. 
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Odbudowa Nowego Światu, 
ze zbiorów Archiwum Państowego m.st. Warszawy 

- Pamięta Pan, w którym miejscu to było? 
- Na Nowym Świecie, w pobliżu dzisiejszego salonu Desy, gdzie przed wojną 

mieścił się salon dziel sztuki, który niestety podzielił los wszystkich innych kamie-
niczek w tej okolicy. 

- Było to chyba w okresie, kiedy rozpoczynał Pan już pracę w Biurze Odbudowy Stolicy? 
- Mniej więcej, ponieważ już około 20 stycznia dowiedziałem się od moich ko-

legów, także od Anny Czapskiej, że prof. Piotr Biegański zbiera dawnych studen-
tów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, żeby wykorzystać ich 
przy odbudowie Warszawy. Biuro nie miało jeszcze swojej nazwy, ale już się orga-
nizowało. 
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- To chyba była ciekawa propozycja? Był Pan już jakoś „urządzony", znalazł Pan 
mieszkanie i powracał do normalnego życia...? 

- W pewnym sensie tak było, ale co do tej „normalności", to wiele można by 
mówić. Przede wszystkim w Warszawie nie działało dosłownie nic, a na człowieka 
długo jeszcze czyhały rozmaite „niespodzianki". Opowiem o takim zdarzeniu, któ-
re wydaje się dość charakterystyczne dla tych czasów. Szliśmy sobie z moją kuzyn-
ką ze Złotokłosu na Mokotów (żadnej komunikacji przecież nie było), zapadał wie-
czór i robiło się ciemno. Ona była coraz bardziej zmęczona, aż w końcu poprosiła, 
żebyśmy gdzieś po drodze się zatrzymali, bo nie miała już siły iść dalej do naszego 
domu. Przechodziliśmy obok budynku przy ul. Puławskiej 103, który nie był nawet 
zanadto zniszczony, a mieszkał w nim były dowódca Dolnego Mokotowa z Powsta-
nia, pułkownik Remigiusz Grocholski „Waligóra". Postanowiliśmy wstąpić do tego 
domu i przenocować. Nazajutrz, kiedy wychodziliśmy stamtąd, w bramie na śniegu 
zauważyliśmy wczorajsze ślady naszych butów - kilka centymetrów obok nich ze 
śniegu wystawały dwie miny przeciwczołgowe... 

- Zdaje się, że był Pan jedną z pierwszych osób zatrudnionych w BOS-ie? 
- To prawda. I jedną z pierwszych, które wykonały konkretną pracę dla organi-

zującej się instytucji. Kiedy po raz pierwszy pojawiłem się na ul. Chocimskiej 33 
w budynku, który miał stanowić główną siedzibę BOS-u, brakowało okien i róż-
nych istotnych detali. Na pierwszym piętrze spotkał mnie prof. Piotr Biegański 
i od razu zaczął: „Ooo, panie Eugeniuszu, jak to dobrze, że pan jest! Z pana ta-
ka złota rączka, a my musimy szybko oszklić okna. Pan będzie szyby przycinać, a ja 
je zakituję". I tak zostałem w instytucji, którą wśród wtajemniczonych nazywali-
śmy „Boże Odbuduj Stolicę". 

- Na czym konkretnie polegała ta praca? 
- Pracowałem w Wydziale Architektury Zabytkowej BOS-u, potocznie nazywa-

nym „azetem". Naszym pierwszym zadaniem było przeprowadzenie inwentaryzacji 
zniszczeń w zabytkach. 

- Głównym miejscem Pana pracy były Łazienki...? 
- To prawda. Nasza grupa liczyła sześcioro studentów, wśród których byli: Ania 

Skaczkowska (później Czapska), Zosia Cydzikowa, jeszcze dwie studentki oraz 
dwóch kolegów - Zdzisio Krawczyński, który potem wyjechał do Australii, gdzie 
zmarł, oraz Eugeniusz Fromm, który później jednak się nie udzielał. Teren parku 
był wówczas zamknięty i strzeżony, a my byliśmy jedynymi osobami upoważniony-
mi do wejścia. 

W Łazienkach zastaliśmy pałac na Wodzie wypalony do cna, ocalałe przybu-
dówki z lewej i z prawej strony oraz kaplicę prawosławną, znaną między innymi 
z tego, że brał w niej ślub Marszałek Józef Piłsudski i w niej odbywały się uroczy-
stości chrztu jego córek. Ponieważ obiekt architektonicznie nie pasował do stylu 
stanisławowskiego, musieliśmy go - cóż za paradoks! - rozbierać. Z pałacem był ta-
ki problem, że ponieważ nie było wówczas możliwości zbudowania przy nim rusz-
towań, wszelkich pomiarów musieliśmy dokonywać własnym pomysłem i sposo-
bem. Ja nigdy nie miałem lęku wysokości, więc bez zahamowań spełniłem prośbę 
mojego szefa, profesora Biegańskiego, i postanowiłem wspiąć się na chybotliwe mu-
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ry, aby i na wyższych poziomach dokonać inwentaryzacji resztek wyposażenia. Było 
to niezbędne do podjęcia prac rekonstrukcyjnych. Kiedy zdecydowałem się na tę 
wspinaczkę, nikogo ze mną nie było. Szukałem sposobu wejścia na górę. I oto zna-
lazłem żeliwny ruszt piecowy, rozbiłem go kamieniem i uzyskałem coś na podo-
bieństwo haków do wspinaczki wysokogórskiej. Wbijałem je kolejno w ścianę 
i wchodziłem coraz wyżej i wyżej. Pech chciał, że na wysokości drugiego piętra je-
den z haków złamał się, a ja z hukiem spadłem. Byłem sam. Miałem jednak szczę-
ście - spadłem na taką dziwną „poduszkę" z popiołu, powstałego wskutek spalo-
nych drewnianych elementów konstrukcji pałacu. Popiół zamortyzował upadek 
i właściwie nie bardzo się potłukłem. Ale na samą górę nie wszedłem, a pozostały 
tam urządzenia astrologiczne, które także chciałem uratować. Tu muszę dodać, że 
takich wejść-wspinaczek, bez żadnej asekuracji, wykonałem w tym okresie więcej. 

Pałac na Wodzie, Łazienki Królewskie, 
ze zbiorów Archiwum Państwowego m.st. Warszawy 

- W swoich wspomnieniach pisze Pan, że pracą Waszego zespołu w Łazienkach intere-
sował się nawet Bolesław Bierut...? 

- ... odwiedzał nas prawie codzienne, dlatego że przysyłał nam swoją córkę 
Krystynę na praktykę. Poza tym tuż za ogrodzeniem znajduje się przecież Belwe-
der. Ale przy tej okazji wspomnę o pewnym zdarzeniu. 

W kompleksie łazienkowskim ocalał też pałac Myśliwiecki, przedwojenna rezy-
dencja Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego. W związku z tym zorganizowaliśmy 
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tam tymczasowy magazyn mebli, obrazów i innych elementów wyposażenia urato-
wanych zarówno z Łazienek, jak i z całej Warszawy. Bierut poruszał się z obsta-
wą złożoną z sowieckiego batalionu przebranego w polskie mundury. Żołnierze ci 
niestety nie szanowali zabytkowych mebli, a nawet je wynosili poza teren Łazie-
nek, jeśli jakiś' im się spodobał. Byliśmy tym oburzeni, ale bezradni. A któregoś 
dnia mijam pałac Myśliwiecki i słyszę jakieś hałasy. A pięćdziesiąt metrów dalej 
idzie prezydent Bierut w towarzystwie swojego zastępcy, Stanisława Szwalbego. 
Podchodzę więc do Bieruta i skarżę mu się, że w pałacu znowu ktoś szabruje i ni-
szczy nasze meble, któreśmy właśnie uratowali. Prezydent nie chciał w to uwierzyć, 
ale podszedł bliżej pałacu, a w jego drzwiach ukazał się właśnie podporucznik, trzy-
mający jakieś zawiniątko pod pachą. 

- „Poruczniku, do mnie!" - krzyknął Bierut. 
- „A ty, czewo" - odpowiedział arogancko ten niby-polski podporucznik. 
- „Jestem prezydentem Rzeczypospolitej"... 
- „A idi, ty j..." 
Tu Bierut zdenerwował się na dobre, wyrwał podporucznikowi zwój skóry zdar-

tej z jakiegoś starego mebla i, jako dawny enkawudzista doskonale władający języ-
kiem rosyjskim, rzucił wiązankę soczystych przekleństw, które na podoficerze mu-
siały zrobić wrażenie i wywołać respekt, bo szybko oddalił się bez słowa i... bez cen-
nego surowca na cholewy. Tymczasem myśmy ze Szwalbem odwrócili się i udali, 
że nic nie widzieli. Przypominam tę historię przy każdej okazji, żeby zilustrować 
faktyczny stan naszej ówczesnej niepodległości. Ponieważ tego rodzaju historie po 
wielu latach mogą wydawać się nieprawdopodobne, mam dowody na to w kore-
spondencji, jaką później nawiązałem ze Szwalbem, który także był tą sytuacją obu-
rzony. 

-Jedną z ważniejszych postaci w BOS-ie był Józef Sigalin. Proszę coś o nim opowie-
dzieć. 

- Józef Sigalin, który był początkowo studentem w Lublinie, stal się funk-
cjonariuszem partyjnym PPR-u, takim „organizatorem politycznym" w BOS-ie. 
W związku z tym wytworzyła się dziwna sytuacja - student wydawał polecenia swo-
im podwładnym, u których musiał zdobywać zaliczenia przedmiotów i egzaminów. 
Ale faktem jest, że Sigalin liczył się z opiniami profesorów Zachwatowicza i Bie-
gańskiego i chyba dobrze dbał o interesy Warszawy. W każdym razie, z racji pełnio-
nej funkcji, mógł codziennie widywać się z Bierutem i ewentualnie załatwiać nasze 
sprawy. Zdarzało się, że kiedy trzeba było znaleźć oficjalne poparcie w sprawie ja-
kiegoś projektu związanego z odbudową zabytków (a trzeba wiedzieć, że Bierut był 
bardzo wrażliwy na punkcie odbudowy Starego Miasta), to wówczas profesorowie 
Zachwatowicz i Biegański odbywali „konferencję" z Sigalinem, z której wnioski 
starał się on następnie „przemycić" do prezydenta i zyskać jego akceptację. A „spra-
wy" pojawiały się chociażby dlatego, że wszechwładny w BOS-ie Wydział Urbani-
styki często w swoich planach odbudowy nie liczył się z zabytkami architektury. 
Jednym z takich przykładów była szczęśliwie uratowana i stojąca do dziś bliźnia-
cza kamienica na rogu ulic Marszałkowskiej i Księdza Skorupki. Takich na Mar-
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szałkowskiej było więcej, jednakże Wydział ten zdecydował, że powinny zostać ro-
zebrane. 

- Nie dość, że nie należał Pan do partii, to jeszcze miał kompromitującą w nowej pol-
skiej rzeczywistości okupacyjną przeszłość. Jak można wyczytać z Pańskich wspomnień, 
to fakt ten nie ułatwiał pracy...? 

- To prawda. Na jednej z odpraw „egzekutywy" organizacji partyjnej doszukano 
się (o czym doniósł mi później zaufany kolega), że jestem w Związku Zawodowym, 
a jednocześnie byłem w AK, a mój kolega, Józef Czajkowski - był w obozie Miko-
łajczyka... 

- No właśnie, poza pracą merytoryczną udzielał się Pan przecież także społecznie? 
- W dodatku, wskutek mojej ogólnej aktywności, szybko stałem się w tym śro-

dowisku osobą dość znaną, a nawet - powiem to nieskromnie, ale miałem prawo 
tak sądzić - dosyć lubianą. Fakt ten zaowocował między innymi wyborem mojej 
kandydatury do dziesięcioosobowej Rady Związku Zawodowego działającego przy 
Biurze. Funkcja była bardzo odpowiedzialna, a jednym z poważniejszych testów 
mojej (i całej Rady) wiarygodności stało się niebawem rozdzielanie mieszkań we 
właśnie otrzymanych w darze od Związku Radzieckiego domkach fińskich. Rada 
przydzielała je pracownikom BOS-u według autentycznych potrzeb społecznych, 
bez liczenia się z naciskami partyjnych działaczy. 

-... ale przecież sobie samemu Pan nie przydzielał, więc trudno byłoby zarzucać Panu 
prywatę...? 

- To też prawda, choć problem mieszkaniowy musiałem rozwiązać sobie sam. 
Ale jakoś sobie poradziłem. Najpierw spałem po prostu na budowie, a potem znala-
złem mieszkanie na ul. Puławskiej. Było wprawdzie bez dachu, ale je wyremonto-
wałem. To zresztą nie było jedynym mieszkaniem przeze mnie odbudowanym. Jako 
technik budowlany bez pieniędzy i jeszcze bez dyplomu inżyniera założyłem włas-
ne przedsiębiorstwo budowlane i dla siebie odbudowałem od podstaw dom przy 
ul. Chmielnej 7. Kiedy wszystko było już ukończone, przyszedł aktywista PPR 
i powiedział: „A, to pięknie!" i nakazał opuszczenie domu. Cóż miałem zrobić? 
Wyszedłem na ulicę i zdałem sobie sprawę, że właściwie to ja nic nie straciłem! By-
łem goły i pozostałem nadal goły, a straciłem tylko swoją pracę. 

- Tak czy inaczej sprawa przydziałów mieszkaniowych była jednym z powodów iryta-
cji działaczy PPR-owskich w BOS-ie? 

- Na zebraniu partyjnym powiedziano wprost, że „ci z AK" nie będą decydować 
o przydziałach mieszkań, które trzeba przyznawać przede wszystkich pracownikom 
partyjnym. Kiedy profesorowie Zachwatowicz i Biegański stanęli w mojej obronie, 
tłumacząc, że nie można mnie zwolnić, ponieważ jestem przodownikiem (co było 
skądinąd prawdą, bo moje nazwisko oficjalnie figurowało na liście przodowników 
pracy), postanowiono przenieść nas, tj. mnie i Czajkowskiego, do takiego wydziału, 
w którym nie dalibyśmy sobie rady i wówczas powstałby pretekst, żeby się nas 
w ogóle pozbyć. Przeniesiono nas więc do Urbanistyki, która mieściła się w budyn-
kach obok Zamku Ujazdowskiego. A tam przy biurkach same kobiety i sterty zale-
głych spraw do załatwienia. A zaległości te brały się stąd, że pomimo panującej zi-
my, trzeba było wychodzić w teren na mróz, żeby na miejscu oceniać stan technicz-
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ny konkretnych obiektów i na tej podstawie wydawać o nich odpowiednią decyzję. 
Minęło kilka tygodni i okazało się, że... nie mamy już więcej nic do roboty. Złość 
partyjniaków była duża. Nie mogąc przyczepić się do naszej pracy, postanowiono 
dokuczać. I tak na przykład dwa razy miałem szczegółową rewizję w domu - książ-
ka po książce - tak że przez kilka tygodni ukrywałem się nawet u przyjaciół. Przy 
okazji niestety skonfiskowano mi komplet „Biuletynu Informacyjnego" przez kilka 
lat z narażeniem życia gromadzonego i ukrywanego przed okupantem. 

- Pomimo rozmaitych przeciwności losu, praca w Łazienkach jednak się posuwała? 
- 1 owszem. Nasz zespół dosyć szybko uporał się z inwentaryzacją i kreśleniem 

planów. Najwięcej problemów stwarzały nam jednak różne drobne detale wykoń-
czeniowe, tak jak na przykład kafelki ścienne. Wcześniej ściany wyłożone były ka-
felkami holenderskimi wykonanymi ręcznie, wobec tego tak naprawdę to każdy 
z nich był trochę inny. I tak też zostały odtworzone przez warszawskich rzemieślni-
ków! Większość oryginalnej zabytkowej ceramiki niestety nie wytrzymała niszczy-
cielskich działań Niemców. Resztki potłuczonych i rozrzuconych po podłogach ka-
felków zostały więc sprzątnięte i wraz z gruzem wywiezione. Chciałbym jednak 
podkreślić, że pomimo zagęszczającej się nieprzyjemnej atmosfery politycznej, bez 
względu na takie czy inne sympatie partyjne, myśmy w Wydziale Architektury Za-
bytkowej (AZ) pracowali nad odbudową zabytków solidarnie i z ogromnym zaanga-
żowaniem. Skutki tego były łatwo zauważalne - Warszawa odradzała się z każdym 
dniem, tygodniem i miesiącem, bo taki był nasz wspólny priorytet. 

- Czyli, jak z tego można zrozumieć, współpraca z dyrekcją Biura także układała się 
dobrze? 

- Nie mogło być inaczej, skoro na czele Biura Odbudowy Stolicy stali wybitni 
ludzie. „Tata BOS" - jak nazywano naszego dyrektora, inż. arch. Romana Piotrow-
skiego - był PPS-owcem i pomimo połączenia się później tej partii z PPR-em 
i utworzenia PZPR, zawsze odnosił się do nas bardzo porządnie, a nawet dbał o na-
sze zdrowie, wysyłając co jakiś czas na wypoczynek do Otwocka. 

- O ile mi wiadomo, to równolegle z pracą w BOS-ie był Pan studentem? 
- To długa historia. Zacząłem jeszcze w 1937 r. na Wydziale Budownictwa Lądo-

wego i Wodnego Politechniki. Potem przyszła wojna i nastąpiła przerwa. Po powro-
cie z frontu, kiedy już wiedziałem, że zaginął mój ojciec i zginął mój brat, byłem -
jak to się mówi - „nagi i bosy" i musiałem pomyśleć o przeżyciu ciężkich czasów. 
Byłem silny i miałem doświadczenie, postanowiłem więc poszukać pracy jako ro-
botnik. Na rogu ul. Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich stała kamienica Marco-
niego, była tam jakaś kwiaciarnia, a na piętrze mieszkał filmowiec Fuks. Z kamie-
nicy trzeba było uprzątnąć gruz. Była zima, nocowałem przy „koksiaku" na beto-
nie. Kiedy rysowałem sobie coś na zamarzniętej szybie, zauważył to prof. Stefan 
Bryła, który był właścicielem firmy budowlanej, i stwierdził, że mam zdolności ry-
sunkowe. „Po co pan poszedł na Wydział Lądowy?" - zapytał i od razu zapropono-
wał: „Niech pan przejdzie do mnie na Architekturę, a ja panu zaliczę poprzednie 
przedmioty". I tak się też stało. Studia kontynuowałem na Wydziale Architektury, 
a dyplom uzyskałem w 1947 r. Tę zmianę kierunku studiów uważam za szczęśliwą, 
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ale czegoś pożytecznego nauczyłem się także na Wydziale Lądowym oraz przez rok 
praktyki u Wawelberga. 

- Można więc powiedzieć, że jednak nie przypadkiem znalazł się Pan w Biurze Odbu-
dowy Stolicy i w Łazienkach. Z kimkolwiek nie rozmawiam z osób uczestniczących w od-
budowie Warszawy w pierwszych latach po wojnie, to każdy zachował względem 
BOS-u jakiś sentyment i ciepłe wspomnienie. Czy uczucia te wynikają wyłącznie ze zwy-
czajnej ludzkiej tęsknoty za czasami młodości, czy też w jakimś stopniu również z pozy-
tywnej oceny architektonicznych i budowlanych dokonań tej instytucji? Innymi słowy, czy 
- Pana zdaniem - Biuro Odbudowy Stolicy dobrze wypełniło swoją historyczną misję...? 

- Na to pytanie nie mam prostej odpowiedzi. Jako miłośnik zabytków, z we-
wnętrznej potrzeby, do odbudowy Warszawy podchodziłem z ogromnym piety-
zmem. W latach 60. miałem nawet pomysł urządzenia takiego skansenu, w którym 
zgromadziłoby się okruchy dawnej Warszawy: gruzy, kawałki pomników i rzeźb, 
słowem, wszystko to, co mogło przekonująco ilustrować skalę zniszczeń dokona-
nych w naszym mieście, ku przestrodze dla przyszłych pokoleń. Pod skarpą przy 
Muzeum Wojska Polskiego znajdują się tzw. koszary Blocha, do dzisiaj opuszczone, 
dziko zarośnięte i niezagospodarowane. I tam właśnie - moim zdaniem - moż-
na było taki skansen urządzić. Nic z tego nie wyszło, natomiast znikoma część 
tych pozostałości, jakieś fragmenty rzeźb, zostały jednak uratowane i zgromadzone 
przed gmachem Centralnej Biblioteki Wojskowej na ul. Ostrobramskiej. Ale uwa-
żam, że można było tego zachować znacznie więcej. 

Jako doświadczony architekt budowlany twierdzę, że w Warszawie można było 
odbudować dużo więcej, niż odbudowano. Ale ta uwaga nie dotyczy tylko okresu 
lat 40., a więc nie jest oceną działalności wyłącznie BOS-u. Także później istniały 
jeszcze ku temu warunki. Takim charakterystycznym przykładem jest dla mnie pa-
łac Kronenberga, który zasługiwał na uratowanie chociażby ze względu na ocalałe 
elewacje, kariatydy etc. 

- No tak, ale czy wszystkie tego rodzaju decyzje w latach 1945-1950 podejmowało tyl-
ko Biuro Odbudowy Stolicy? 

- Sądzę, że nie. Przy selekcji zabytków uznanych za godne odbudowy i tych, 
które skazywano na wyburzenie, najczęściej nie decydowała ich realna wartość hi-
storyczna, jak również prawa własności, z którymi wtenczas się nie liczono. Można 
tu mówić o dwóch grupach zabytków. Pierwsza grupa to takie budowle, które udało 
się uratować dzięki rozmaitym „podchodom" i dyplomacji szefów BOS-u. Przeko-
nywano, że wskazane obiekty staną się atrakcją turystyczną, przyciągającą gości do 
Warszawy. I to skutkowało. 

- Pół roku temu opublikowany został „Raport o zniszczeniach Warszawy"1. Czy Pana 
zdaniem takie rachunki mają jeszcze sens w 60 lat po wojnie? 

1 Raport o stratach wojennych Warszawy. Część I-II, Warszawa wrzesień 2004 - luty 2005. Publikacja ta, 
niezwykle obszerna o charakterze naukowym i dokumentacyjnym, została opracowana przez Zespół 
ds. ustalania wartości strat, jakie Warszawa poniosła w wyniku II wojny światowej, kierowany przez 
prof. W. Fałkowskiego, i powstała w ramach Zespołów Doradców Prezydenta m.st. Warszawy. 
Raport ten, wydrukowany w niskim nakładzie, wyprzedził o rok cytowaną już książkę Straty Warszawy 
1939-1945. Raport i jest dostępny pod adresem internetowym: www.um.warszawa.pl 

http://www.um.warszawa.pl
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- Absolutnie tak! Warszawa w wyniku celowych działań niemieckiego okupanta 
poniosła gigantyczne straty. Nigdy nie zapomnę krwawej łuny nad płonącym mia-
stem w okresie od października 1944 do 17 stycznia 1945 r. 

-Jak to było z tymi „darami narodu radzieckiego" dla Warszawy? 
- To historia późniejsza i złożona, która wywarła istotny wpływ na obraz miasta. 

Idąc Marszałkowską w kierunku północnym, widać było, że jej lewa strona została 
bardziej zniszczona niż prawa. Było ogromnie dużo gruzu, który trzeba było gdzieś 
wywieść. Mój przyjaciel z BOS-u, Stanisław Gruszczyński, wpadł na pomysł, żeby 
na Czerniakowie usypać taki kopiec-panteon zburzonej Warszawy (dzisiejszy Ko-
piec Czerniakowski). W tej całej akcji panował pośpiech, tak jak i we wszyst-
kim w tym okresie, bo ludzie chcieli jak najszybciej rozpocząć normalne życie. Jed-
nym z najważniejszych problemów był brak mieszkań, wobec tego odbudowywano 
wszystko, co do tego się nadawało. W ten sposób ponownie stanęło wiele kamienic 
w centrum Warszawy, między ulicami Marszałkowską i Emilii Plater. Dokładnie 
w miejscu, na którym dzisiaj stoi Pałac Kultury i Nauki, który tak naprawdę stanął 
za nasze pieniądze i za naszą krwawicę. Ta historia wydarzyła się jednak kilka lat 
później, kiedy BOS-u już nie było, tak jak zniknęła cała śródmiejska dzielnica, 
w części dopiero co odbudowana, żeby zrobić miejsce pod Pałac... Wcześniej otrzy-
maliśmy dar w postaci domków fińskich, które postawiono na czas przejściowy, aż 
Warszawa zostanie odbudowana, a tymczasem, przynajmniej w Ujazdowie, prze-
trwały do dzisiaj. 

- Wprawdzie to Warszawa i jej odbudowa w pierwszych latach powojennych jest 
głównym tematem naszej rozmowy, ale chciałbym powrócić do Pańskiej histońi rodzinnej, 
historii pasjonującej, a zarazem w sposób powiedziałbym, że niemal podręcznikowy obra-
zującej zawiłości łosów polskich minionego wieku. Pan, rodem z Władywostoku, przejścio-
wo lwowianin, stał się w końcu wielkim patriotą Warszawy. Czy miał Pan w przeszłości 
jakieś rodzinne związki z tym miastem? 

- Mój ojciec mając 14 lat znalazł się na Dalekim Wschodzie, w Rosji, tam ukoń-
czył studia i tam ściągnął do siebie swoją daleką kuzynkę z Mirowskich, którą nie-
bawem poślubił. Tak więc, o ile mój ojciec nie miał rodzinnych związków z Warsza-
wą, to rodzina ze strony matki tak. Istniejąca po dziś dzień Hala Mirowska jest jed-
nym z tego przykładów. 

- Czy pamięta Pan jeszcze Władywostok? 
- Doskonale! 
-Jako chłopiec był Pan już mimowolnym świadkiem wielkich politycznych zaburzeń, 

najpierw wojny światowej, potem rewolucji. Czy władza bolszewicka bardzo skompliko-
wała życie Pańskiej rodzinie? 

- Nie od razu, ponieważ do 1922 r. właściwie nikt nas nie ruszał. Mieliśmy 
wspaniałe warunki, ojciec piastował wysokie stanowisko we flocie dalekowschod-
niej. Całkiem inaczej rewolucję wspominała rodzina Mirowskich, która w tym cza-
sie znalazła się w Odessie. Władywostok opuściliśmy dopiero w 1925 r. 

-A w 1937 r. rozpoczął Pan studia na Politechnice Warszawskiej... 
- . . . i wszystko byłoby bardzo dobrze, gdyby nie wybuch wojny. Mój brat zginął 

w gruzach naszego domu, ojciec zaginął bez wieści, a ja jesienią 1939 r. po powrocie 
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z frontu zostałem bez mieszkania i bez środków do życia. Zatrzymałem się u rodzi-
ny mojego przyjaciela Jurka Fedoruka w Wołominie. Wtedy też w radiu usłyszałem 
komunikat Rosjan, w którym zachęcali do przyjazdu na studia do Lwowa. Poszli-
śmy zatem z Jurkiem do Lwowa, ale długo tam nie zabawiliśmy, gdyż poraził nas 
ogrom antypolskiej i komunistycznej propagandy. Postanowiliśmy więc jednak 
wrócić do Warszawy. Trzykrotnie zatrzymywani przez NKWD, w końcu dotarliśmy 
do Warszawy. 

- Co Pan mógłby powiedzieć o patriotyzmie Polaków XXI wieku? 
- Mam w tej kwestii mieszane uczucia. Boję się, co by z nami mogło się stać, 

gdyby nagle zdarzyła się tak dramatyczna historia, jak na przykład w sierpniu 1920 r. 
- Dziękuję Panu za rozmowę. 


