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Komisja Rzeczoznawców URbanistycznych 
i jej wizja pRzeKształceń waRszawy

Od dawna zdawano sobie sprawę z tego, że lata 1939–1944 były czasem wytężo-
nej pracy dla architektów, historyków sztuki i konserwatorów, wciąż jednak 
okres ten jest pomijany w chronologii historii architektury. Tym samym cią-
głość ideowa zostaje przerwana, a uwadze umyka znaczenie projektów i prac 
teoretycznych tego czasu. Poczucie tymczasowości sytuacji okupacyjnej i ocze-
kiwanie nadejścia końca wojny zachęcały do snucia planów na przyszłość, cza-
sami wręcz o  charakterze fantazji architektoniczno-urbanistycznych. Znisz-
czenia wojenne wysuwały na pierwszy plan temat odbudowy, ale od początku 
planowanej jako uzdrowienie przestrzeni miejskiej. 

W okupowanej Warszawie architekci działali zarówno w całkowitej kon-
spiracji, jak też w  oficjalnie funkcjonujących instytucjach, stanowiących 
przykrywkę dla prac podziemnych. Ryzyko było duże, zwłaszcza że zajmo-
wanie się planowaniem i projektowaniem odbudowy Warszawy było trakto-
wane przez niemiecką administrację jako przestępstwo. Kluczowa dla tych 
działań była współpraca między fachowcami a  organami miejskimi. Inicja-
tywę prac urbanistycznych na użytek powojenny wspierał szczególnie wi-
ceprezydent miasta Warszawy Jan Pohorski1. Pracami tymi zajmował się za-
równo Wydział Planowania Miasta funkcjonujący w strukturach miejskich, 
jak też fachowcy indywidualni, a także całe zespoły powoływane drogą ze-

1 Funkcję wiceprezydenta pełnił do marca 1940 roku, kiedy to został aresztowany i  rozstrzelany 
w Palmirach.
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wnętrznych zleceń2. Tak też utworzono w 1940 roku Pracownię Architekto-
niczno-Urbanistyczną (dalej: PAU) w ramach Społecznego Przedsiębiorstwa 
Budowlanego. Oficjalnym celem prac architektów skupionych w  Pracowni 
kierowanej przez Szymona Syrkusa (a  po jego aresztowaniu przez Helenę 
Syrkus i Romana Piotrowskiego) było sporządzenie dokumentacji technicz-
nej i  nadzór nad odbudową osiedla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej (WSM) na Rakowcu i domów Towarzystwa Osiedli Robotniczych (TOR) 
na Kole. Równolegle prowadzono prace o dużo szerszym zasięgu dotyczące 
koncepcji Warszawy przyszłości – opracowania dla północnych dzielnic 
mieszkaniowych, dzielnicy zachodniej (przemysł lekki i spożywczy, składy) 
oraz studia regionalne3. PAU nie była jednak jedyną pracownią skupiającą 
przedwojenne środowisko architektoniczne Warszawy. W 1939 roku powo-
łano przy Zarządzie Miejskim Komisję Rzeczoznawców Urbanistycznych 
(dalej: KRU).  Pracownia Syrkusów była typową pracownią projektową, na-
tomiast Komisja działała głównie jako organ opiniodawczy dla planów mia-
sta Warszawy opracowanych w  Wydziale Planowania Miasta przez zespół 

2 J. Kulski, Zarząd Miejski Warszawy 1939–1944, Warszawa 1964, s. 99.
3 H. Syrkus, Dział alność architektów i urbanistów polskich w czasie drugiej wojny światowej (1939–1945), w: 

Inter arma non silent Musae. Wojna i kultura 1939–1945, red. C. Madajczyk, Warszawa 1982, s. 309–310.

1 Legitymacja Rzeczoznawcy 
Urbanistycznego Lecha Niemo-
jewskiego wydana 8 maja 1942 
roku przez Komisarycznego 
Burmistrza Warszawy, Muze-
um Politechniki Warszawskiej, 
Zbiory Lecha Niemojewskiego, 
Ks. W 579/2010 / Membership 
card of the Urban Planning 
Expert, Lech Niemojewski, 
issued on 8 May 1942 by the 
Administrative Mayor of War-
saw, Museum of the Warsaw 
University of Technology, Lech 
Niemojewski collection,  
Ks. W 579/2010
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inżyniera Stanisława Różańskiego. W ciągu blisko pięcioletniej działalności, 
poza stworzeniem tekstu Opinii o  planach miasta Warszawy opracowanych 
w Zarządzie Miejskim opublikowanego w formie maszynopisu w kilkunastu 
egzemplarzach w  1941 roku, dyskutowano również nad innymi projektami 
zlecanymi na bieżąco przez Zarząd Miejski. 

Stan badań i źródła

Mimo dużego znaczenia prac teoretycznych KRU obejmujących szeroko ro-
zumiane zagadnienie planowania przestrzennego Warszawy, jej działalność 
do tej pory nie doczekała się opracowania. 

Bezpośrednio po wojnie członkowie Komisji chętnie wypowiadali się 
o pracach okupacyjnych. Pierwszym powojennym wspomnieniem dokonań 
Komisji było wystąpienie Lecha Niemojewskiego na zjeździe architektów 
w Lublinie 5 listopada 1944 roku4. W latach odbudowy, mimo niewątpliwego 
korzystania z dorobku intelektualnego Komisji oraz prac samych jej człon-
ków, pamięć o jej dokonaniach powoli słabła. Dopiero w latach osiemdziesią-
tych, za sprawą Jana Zachwatowicza, ostatniego wówczas żyjącego członka 
Komisji, zostało opublikowane najważniejsze dzieło Komisji – Opinia o pla-
nach miasta Warszawy opracowanych w  Zarządzie Miejskim5, a  rok później 
Uwagi Wydziału Planowania Miasta do Opinii6. Teksty źródłowe zostały po-
przedzone wspomnieniami Zachwatowicza dotyczącymi działalności KRU.

Współcześnie jedyną osobą prowadzącą badania nad dorobkiem Komisji 
była Małgorzata Popiołek. W swej opublikowanej pracy magisterskiej Powo-
jenna odbudowa ulicy Nowy Świat w Warszawie7 autorka poświęciła cały roz-
dział pracom okupacyjnym. Jednak ze względu na temat badań związanych 
z konkretną przestrzenią miasta opis działalności Komisji ograniczyła jedy-
nie do ulicy Nowy Świat. Brakuje więc wciąż całościowego spojrzenia na pra-
ce KRU – szczegółowego omówienia treści Opinii oraz przyjrzenia się innym 
aspektom jej działalności.

Badania nad działalnością Komisji utrudnia stan źródeł. Szczątkowo za-
chowana dokumentacja Zarządu Miejskiego i  komisarycznego burmistrza 
miasta Warszawy nie pozwala odtworzyć chronologicznie prac Komisji. 

4 L. Niemojewski, Świat architektoniczny Warszawy pod okupacją niemiecką 1939–1944. Przemówienie 
wygłoszone na zjeździe architektów w Lublinie dnia 5 listopada 1944 r. Materiały Lecha Niemojewskiego, 
Archiwum Polskiej Akademii Nauk, III-67/17, k. 12–22. 

5 Komisja Rzeczoznawców Urbanistycznych przy Zarządzie Miejskim Warszawy w latach 1939–1944, [Tekst 
źródłowy], „Rocznik Warszawski”, 1984, t. 17, s. 245–307.

6 Uwagi Wydziału Planowania Miasta do Opinii Komisji Rzeczoznawców Urbanistycznych z  1939–1940, 
[Tekst źródłowy], „Rocznik Warszawski”, 1985, t. 18, s. 303–349.

7 M. Popiołek, Powojenna odbudowa ulicy Nowy Świat w Warszawie, Warszawa 2012. Małgorzata Popiołek 
jest również autorką dwóch artykułów poświęconych odbudowie ulicy Nowy Świat: Koncepcja sanacji 
przestrzeni miejskiej Warszawy na przykładzie ulicy Nowy Świat. Działalność Komisji Rzeczoznawców 
Urbanistycznych przy Zarządzie Miejskim Warszawy w latach 1939–1944, w: Między formą a  ideologią. 
Architektura XX wieku w Polsce, red. E. Perlińska-Kobierzyńska, Warszawa 2012, s. 133–143; Geneza 
koncepcji odbudowy ul. Nowy Świat w Warszawie po II wojnie światowej, w: Pod dyktando ideologii: studia 
z dziejów architektury i urbanistyki w Polsce Ludowej, red. P. Knap, Szczecin 2013.
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Na szczęście w  spuściznach  członków Komisji możemy odszukać wyraźne  
ślady jej aktywności. W Archiwum Polskiej Akademii Nauk w materiałach 
architekta Lecha Niemojewskiego oraz ekonomisty Michała Kaczorowskiego 
zachowała się część opracowań i  dokumentów z  czasów wojny. Oryginalne 
egzemplarze Opinii oraz Uwag znajdują się w spuściźnie Michała Kaczorow-
skiego oraz w Archiwum Państwowym w Warszawie, gdzie przekazał je Jan 
Zachwatowicz. 

Powstanie Komisji i jej członkowie

Po kapitulacji Warszawy 28 września 1939 roku profesorowie Politechniki 
Warszawskiej powzięli uchwałę, aby zaproponować współpracę ówczesne-
mu prezydentowi miasta Stefanowi Starzyńskiemu. Z  podobną ideą wyszli 
także przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich. Ofertę Starzyńskiemu złożył 
profesor Lech Niemojewski bezpośrednio przed aresztowaniem prezydenta. 
Starzyński propozycję przyjął i powierzył Niemojewskiemu ustalenie zasad 
współpracy z  dyrektorem Biura Planowania inżynierem Stanisławem Ró-
żańskim. Nowy organ doradczy – Komisję Rzeczoznawców Urbanistycznych 
– oficjalnie powołał już komisaryczny burmistrz Warszawy Julian Kulski 
13 grudnia 1939 roku. Stanowiła ona ciało orzekające w sprawach odbudowy 
Warszawy, którymi zajmowało się Miejskie Biuro Planowania. Praca w Ko-
misji miała charakter obywatelski i nie wiązała się z żadnym uposażeniem. 
Członkowie Komisji we współpracy z  pracownikami Politechniki War-
szawskiej przygotowali szereg opracowań, które wchodziły w kompetencje 
uszczuplonych miejskich biur projektowych. Niemojewski wspominał: 

 Niezależnie od tych projektów, Komisja Rzeczoznawców miała za zadanie przygo-
towanie projektu organizacyjnego przyszłych (powojennych) władz budowlanych 
Stolicy i zakresu ich działania. W rezultacie tych prac powstał memoriał Komisji 
obejmujący całokształt spraw architektonicznych, dotyczących odbudowy i prze-
budowy centrum miasta, tzw. „Warszawy Stanisławowskiej”, który, łącznie z repli-
ką Wydziału Planowania, miał stanowić statut organizacyjny Organów Budowla-
nych Warszawy powojennej8. 

Do dziś dokonania Komisji stanowią niezwykle ważny dokument pokazu-
jący kierunek przyszłych prac nad odbudową stolicy. Na marginesie należy 
zaznaczyć, że inicjatywa utworzenia komisji składającej się ze specjalistów 
doradzających władzom miejskim ma długie tradycje w warszawskim Zarzą-
dzie Miejskim. W  okresie okupacji działała również Komisja Rzeczoznaw-
ców, w  której skład weszli pełniący przed wojną znaczące funkcje w  admi-
nistracji państwowej: Jan Strzelecki (dyrektor TOR), Stanisław Podwiński 

8 L. Niemojewski, Świat architektoniczny Warszawy…, s. 15.
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(dyrektor Departamentu Samorządu w MSW) i Marceli Porowski (dyrektor 
Związku Miast Polskich). Oficjalnie zajmowała się ona opiniowaniem preli-
minarza budżetu miejskiego. W rzeczywistości stanowiła ciało kontroli spo-
łecznej, surogat Komisji Rady Miejskiej9. Organem społecznym była również 
Miejska Komisja Opieki nad Zabytkami, której przewodniczył dyrektor Mu-
zeum Narodowego Stanisław Lorentz10.

W skład Komisji Rzeczoznawców Urbanistycznych weszli znani architek-
ci: Romuald Gutt, Jan Zachwatowicz, Bohdan Pniewski, Michał Kostanecki, 
Lech Niemojewski, urbaniści: Jan Chmielewski, Tadeusz Tołwiński, Adam 
Kuncewicz, Adam Paprocki, oraz ekonomista Michał Kaczorowski. W  1943 
roku do zespołu dołączyli historyk sztuki Michał Walicki oraz urbanista 
Stanisław Filipkowski. 

Niemcy odnosili się obojętnie do prac Komisji, mimo że zebrania odbywały 
się w  gabinecie prezydenta Kulskiego w  pałacu Jabłonowskich lub gabinecie 
dyrektora Wydziału Planowania, pod nosem władz okupacyjnych. Członkom 
Komisji jako pracownikom miejskim wydano legitymacje opieczętowane hit-
lerowskim orłem (ryc. 1), co miało zabezpieczać przed łapanką. Niestety legity-
macja nie ochroniła Adama Paprockiego, który w 1940 roku został aresztowa-
ny, a następnie zamordowany w obozie koncentracyjnym w Gusen. Obojętność 
władz niemieckich na prace Komisji po części może tłumaczyć przygotowywa-

9 J. Kulski, Zarząd Miejski Warszawy…, s. 103.
10 M. Popiołek, Powojenna odbudowa ulicy…, s. 35.

2 Jan Chmielewski, WZM. Śród-
mieście. Obszary zabytkowe, 
na podstawie tabl. „Charak-
ter zabytkowy Warszawy” 
opracowanej przez Komisję 
Rzeczoznawców Urbani-
stycznych w 1941, 8 II 1941, 
Zbiory rodziny Chmielewskich, 
fot. Igor Oleś / Jan Chmielew-
ski, Warsaw metropolitan 
area, city centre. Conservation 
areas based on the table 
„Conservation qualities of War-
saw” prepared by the Urban 
Planning Experts Commission 
in 1941, 8 February 1941, the 
Chmielewski family collection. 
Photo. Igor Oleś
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niem własnych projektów Warschau die neue deutsche Stadt przedstawionych 
przez niemieckiego komisarycznego prezydenta Warszawy Oskara Dengela, 
Generalnemu Gubernatorowi Hansowi Frankowi już w 1940 roku11.

Fundamentalne znaczenie dla kierunku pracy Komisji miało doświad-
czenie zawodowe jej członków. Zasiadali w  niej zarówno czynni architekci 
i  urbaniści, jak też teoretycy. Wszyscy odznaczali się ponadprzeciętnym 
dorobkiem projektowym bądź teoretycznym związanym z kształtowaniem 
przestrzennym oraz regulacją miast. Przewodniczącym Komisji został Tade-
usz Tołwiński, wybitny urbanista i teoretyk, jeden z głównych twórców pla-
nu regulacyjnego Wielkiej Warszawy z 1916 roku oraz autor fundamentalnej 
dla dziedziny publikacji: Budowa miasta w przeszłości i Budowa miasta współ-
czesnego, pierwszy raz wydanej w latach trzydziestych12. W okresie okupacji 
kierował również Zakładem Budownictwa (Institut für Bautechnik) miesz-
czącym się przy ul. Koszykowej i będącym przykrywką dla konspiracyjnie 
działającego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Oficjalnie 
w  Zakładzie zatrudnieni byli Lech Niemojewski, Jan Zachwatowicz i  Piotr 
Biegański, a podstawowym zadaniem były opracowania inżynieryjno-tech-
niczne dla Wydziału Planowania Miasta. Ostatecznie to tu powstawały także 
prace studialne dla KRU, w  których uczestniczyli też studenci. Równolegle 
pracownicy prowadzili wykłady na konspiracyjnym Wydziale Architektu-
ry kierowanym przez profesora Stefana Bryłę, a po jego rozstrzelaniu przez 
Tadeusza Tołwińskiego. Niezwykle intensywna praca Wydziału Architek-
tury przyniosła owoce w  postaci wydanych 25 dyplomów oraz przeprowa-
dzonych 13 habilitacji i 12 przewodów doktorskich, m.in. Piotra Biegańskiego 
Antonio Corazzi na tle epoki oraz z zakresu urbanistyki autorstwa Kazimie-
rza Wejcherta Miasteczko polskie jako zagadnienie urbanistyczne13. Oficjal-
nie działała powołana w  1942 roku Państwowa Wyższa Szkoła Techniczna 
(Höhere Fachschule für Bauwesen), kierowana przez Niemca profesora Al-
berta Güttingera. Była to dwuletnia półwyższa szkoła. Wśród utworzonych 
wydziałów zabrakło architektury, istniał jedynie wydział budownictwa. 

Olbrzymia wiedza Tołwińskiego z zakresu urbanistyki została wykorzy-
stana także przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Po powoła-
niu Biura Delegatury Rządu na Kraj w 1940 roku Tołwiński został kierowni-
kiem Wydziału Budowy Miast w ramach Departamentu Robót Publicznych 
i Odbudowy. Wydział zajmował się ustaleniem wytycznych rozwoju i rozbu-
dowy miast, prowadzono prace nad obliczeniem zniszczeń wojennych oraz 

11 Projekt wykonali urbaniści z Würzburga pod kierunkiem Huberta Grossa, zob. N. Gutschow, B. Klain, 
Zagłada i utopia. Urbanistyka Warszawy w latach 1939–1945, Warszawa 1995, s. 22–25.

12 Całość składa się na publikację Urbanistyka mającą ostatecznie trzy tomy, z czego ostatni ukazał się już 
po śmierci Tołwińskiego: T. Tołwiński, Budowa miasta w przeszłości, Urbanistyka, t. 1, Warszawa 1934; 
Budowa miasta współczesnego, Urbanistyka, t. 2, Warszawa 1937; Zieleń w  urbanistyce, Urbanistyka,  
t. 3, Warszawa 1963.  

13 A. Ignatowicz, Tajna oświata i  wychowanie w  okupowanej Warszawie. Warszawskie Termopile 1939–
1945, Warszawa 2009, s. 88; K. Wejchert, Projektowanie urbanistyczne i planowanie przestrzenne, w: 
Warszawska szkoła architektury 1915–1965. 50-lecie Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, 
Warszawa 1967, s. 116.



Komisja Rzeczoznawców Urbanistycznych i jej wizja przekształceń Warszawy

inwentaryzację zabytków architektury na potrzeby odbudowy. Przygoto-
wywano również projekt odbudowy Warszawy, jako wieloletnie działanie 
finansowane ze specjalnego kredytu oraz dzięki pomocy Polonii14.

Również pozostali członkowie Komisji należeli do uznanego grona spe-
cjalistów i  aktywnie działali na wielu polach w  okupowanej Warszawie. Od 
powstania Komisji jej wiceprzewodniczącym był Lech Niemojewski, profesor 
Politechniki Warszawskiej, mający pokaźny dorobek w zakresie teorii i histo-
rii architektury, badacz epoki stanisławowskiej, autor monografii Łazienek 
Królewskich oraz artykułów poświęconych architekturze i urbanistyce War-
szawy. Przed wojną zasiadał w wielu komisjach, opiniując prace konkursowe 
i  realizacyjne dla Warszawy. Drugim architektem teoretykiem piastującym 
stanowisko rzeczoznawcy był Michał Kostanecki, który miał za sobą doświad-
czenie zawodowe w Stanach Zjednoczonych. Zajmował się głównie współczes-
ną architekturą, a owocem jego analiz był termin „półmodernizm” określający 
architekturę pierwszej ćwierci XX wieku, a także lat trzydziestych15.

Najmocniej w  sprawę ochrony zabytków zaangażowany był sekretarz 
Komisji Jan Zachwatowicz. Jako pracownik Zakładu Architektury Polskiej 
Politechniki Warszawskiej prowadził liczne badania historyczno-architek-
toniczne. W 1938 roku wraz ze Stanisławem Hemplem opracował i zrealizo-
wał odsłonięcie murów obronnych Warszawy. Odsłonięto wówczas gotycki 
most nad ul. Nowomiejską, który łączył Bramę Nowomiejską z Barbakanem, 
a także część Barbakanu. Były to pierwsze prace rekonstrukcyjne na terenie 
miasta, o których Zachwatowicz pisał: „W tych właśnie pracach można było 
zobaczyć naszą intencję przywracania w  miarę możliwości dawnej formy 
zabytków, a  także konserwowania ich wszelkimi możliwymi sposobami 
technicznymi”16.

„Łącznikiem” pomiędzy pracami PAU i  KRU w  zakresie urbanistyki był 
Jan Chmielewski, pionier planowania regionalnego, od 1930 roku kierownik 
pracowni w Biurze Planu Regionalnego Warszawy, współautor z Szymonem 
Syrkusem Warszawy funkcjonalnej17, pierwszego projektu dla stolicy oparte-
go na zasadach Karty Ateńskiej oraz obejmującego powiązane funkcjonalnie 
z miastem warunki środowiska przyrodniczego, komunikację, rozmieszcze-
nie sił wytwórczych i sieć osiedleńczą. Przez cały okres wojny Chmielewski 
rozwijał studia nad obszarem Warszawskiego Zespołu Miejskiego, a  także 
nad przyszłą trasą Wschód–Zachód18.

Wśród członków KRU byli czynni architekci, realizatorzy dużych rozwią-
zań przestrzennych Romuald Gutt oraz Bohdan Pniewski, projektant Świątyni 

14 W. Grabowski, Polska tajna administracja cywilna 1940–1945, Warszawa 2003, s. 270.
15 M. Kostanecki, Architektura nowoczesna, „Dom Osiedle Mieszkanie”, 1935, nr 12, s. 2–14.
16 Jan Zachwatowicz w stulecie urodzin, red. M. Pleskaczyńska, P. Majewski, Warszawa 2000, s. 52.
17 J. Chmielewski, S. Syrkus, Warszawa funkcjonalna: przyczynek do urbanizacji regionu warszawskiego, 

Warszawa 2013.
18 A. Kotarbiński, Jan Chmielewski – sylwetka twórcy i  zarys działalności, w: Początki planowania 

przestrzennego w Polsce. Studia i Materiały do Teorii i Historii Architektury i Urbanistyki, Warszawa 1979, 
t. 15, s. 36. 
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Opatrzności Bożej, a także ostatecznej wersji Dzielnicy Marszałka Piłsudskie-
go. Również urbaniści działający w Komisji mieli na swoim koncie wiele rea-
lizacji. Stanisław Filipkowski, który dołączył w 1943 roku, był współautorem 
Planu ogólnego zabudowania m.st. Warszawy z 1931 roku. Natomiast Adam Pa-
procki specjalizował się w  projektach regulacji i  zabudowy miast, stworzył 
plany między innymi dla Ciechocinka, Sarn, Radomska, Końskich, Otwocka, 
Świdra, Piastowa19 oraz wspólnie z Adamem Kuncewiczem dla Chełma20.

Na koniec należy zwrócić uwagę na postać Michała Kaczorowskiego, eko-
nomisty z  wykształcenia i  specjalisty od planowania przestrzennego, w  II 
RP zaangażowanego w utworzenie Towarzystwa Osiedli Robotniczych oraz 
wiceprzewodniczącego Komisji Planowania Regionalnego Warszawy. Po 
wojnie od 1945 do 1949 roku Kaczorowski był ministrem odbudowy kraju oraz 
prezesem Głównego Urzędu Planowania Przestrzennego21.

Najważniejszym dziełem Komisji była opinia dotycząca Ogólnego planu 
zabudowania m.st. Warszawy opracowanego w  latach 1937–1938 w  pracowni 
Planu Ogólnego Wydziału Planowania Miasta Zarządu Miejskiego pod kie-
runkiem Mariana Spychalskiego22. Treść Opinii została opracowana w trak-
cie 67 posiedzeń, które odbyły się między 13 grudnia 1939 roku a  31 marca 
1941 roku23. Przygotowany tekst stanowił opinię, więc w dużej mierze miał za 
zadanie przedstawić ocenę i dalsze sugestie co do prac prowadzonych przez 
Wydział Planowania. Ostatecznie powstał obszerny materiał wykraczający 
poza te ramy, obejmujący konkretne zagadnienia dotyczące dalszego rozwoju 
i  przekształceń Warszawy. Analizy prowadzono na różnych poziomach, od 
czynników historycznego rozwoju po kwestie plastyki przestrzeni miejskiej. 
Całość materiału podzielono na sześć tematów, każdy przydzielając kilkuo-
sobowemu zespołowi. Przygotowane opracowania prezentowano w  formie 
referatów na spotkaniach Komisji. Podział pracy odzwierciedlał zaintere-
sowania i  kierunek prac badawczych prowadzonych przez poszczególnych 
członków Komisji:

I. Czynnik ekonomiczno-gospodarczy w odbudowie Warszawy.
1. Tło ekonomiczne rozwoju miasta przed wojną
2.  Skutki ekonomiczne wojny:
 a. dla całości miasta
 b. dla gospodarki Zarządu Miejskiego
3.  Wpływ spodziewanych warunków gospodarczych na zamierzenia projektu urba-

nistycznego Warszawy Stanisławowskiej

19  S. Łoza, Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954, s. 226–227.
20 K. Saski, Planowanie miast w  Polsce w  okresie powojennym, „Architektura i  Budownictwo”, 1925/26,  

nr 6, s. 18.
21 B. Poznańska, Pamięci prof. Michała Kaczorowskiego, „Kronika Warszawy”, 1984, nr 4, s. 164–168.
22 Plan uchwaliło Kolegium Tymczasowe Zarządu Miejskiego 25 czerwca 1938 roku; P.E. Weszpiński, 

Plan miasta stołecznego Warszawy Książnicy-Atlas z  1939 roku, w: Plan Warszawy 1939: Plan miasta 
stołecznego Warszawy, Warszawa 2015, s. 118.

23 Komisja Rzeczoznawców Urbanistycznych…, s. 246.
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4. Ustalenie programu najbliższego (3 do 5 lat) i dalszego
5. Propozycje prawne i administracyjne
Referenci: Michał Kaczorowski, Michał Kostanecki, Adam Kuncewicz, Bohdan 

Pniewski

II. Plan regionalny i jego wpływ na budowę  
1. Wybór i podział terenów na budowlane i niebudowlane
2. Krajobraz
3. Główne linie komunikacyjne w regionie i na peryferiach miasta 
Referenci: Jan Chmielewski, Romuald Gutt, Michał Kostanecki, Adam Paprocki

III. Plan komunikacyjny Warszawy Stanisławowskiej 
1.  Potrzeby komunikacyjne, wynikające z rozwoju miasta w ostatnich latach
2. Potrzeby komunikacyjne w przyszłości
3.  Ustalenie planu bliższego i dalszego i uzgodnienie go z realnymi środkami gospo-

darki miejskiej
Referenci: Jan Chmielewski, Adam Paprocki

IV. Charakter plastyczny i zabytkowy miasta
1. Ustalenie placów, ulic i obszarów zabytkowych miasta
2.  Wpływ dotychczasowego rozwoju plastycznego miasta na skalę i formę nowszych 

dzielnic w granicach Warszawy Stanisławowskiej
Referenci: Romuald Gutt, Lech Niemojewski, Jan Zachwatowicz

V. Dom mieszkaniowy, wnętrze bloku i przestrzenie zielone
1.  Odbudowa domów zniszczonych, ich charakter użytkowy (mieszkanie, sklep, biu-

ro itp.)
2. Przekształcanie bloków
3. Wydobycie przestrzeni zielonych
Referenci: Jan Chmielewski, Romuald Gutt, Michał Kostanecki, Adam Kuncewicz, 

Adam Paprocki, Jan Zachwatowicz, Stanisław Tołwiński

VI. Gmachy publiczne (państwowe, samorządowe, społeczne, domy biurowe itp.)
1.  Planowy układ gmachów, ich kompozycja plastyczna na obszarze Warszawy Sta-

nisławowskiej
2. Nawiązanie się do ośrodków zabytkowych
3.  Wytworzenie skali i charakteru architektonicznego w ośrodkach nowo planowa-

nych
Referenci: Lech Niemojewski, Bohdan Pniewski24

24 Komisja Urbanistyczna – referaty, 30 III 1940 r., Materiały Michała Kaczorowskiego, Archiwum Polskiej 
Akademii Nauk, III-314/11, s. 25.
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Warszawa stanisławowska 

Jednym z kluczowych pojęć stosowanych przez Komisję była Warszawa sta-
nisławowska. Terminem tym określano obszar zabytkowy ograniczony: „na 
północy od Wisły przez dworzec Gdański do ulicy Okopowej, ulica Towarowa, 
Filtry, ul. Polna, południowa granica Łazienek i dalej do Wisły”25. Linię granic 
wyznaczały wytyczone w  1770 roku okopy Lubomirskiego (ryc. 2). Mimo że 
Komisja zajmowała się opracowaniem kierunku dalszych prac w Warszawie 
na podstawie czynników ekonomicznych i gospodarczych, zastanawiając się 
nad mechanizmami rządzącymi miastem i  jego rozwojem, główne pole od-
niesienia stanowił obszar Warszawy stanisławowskiej. Myślano o  mieście 
w szerszym kontekście, wszelkie zmiany jednak odnoszono do ich wpływu na 
część zabytkową. Należy zauważyć, że równolegle prowadzone prace w PAU 
dotyczyły już nowych dzielnic znajdujących się poza obszarem zabytkowym. 
Tym samym studia obu zespołów uzupełniały się, dając pełny obraz dalszego 
kierunku przemian na obszarze Warszawy, choć nie zawsze traktowanych 
łącznie.

Skupienie się na Warszawie w  granicach z  1770 roku było konsekwencją 
badań prowadzonych od początku XX wieku. Wtedy też pojawił się styl Sta-
nisława Augusta jako wyodrębniona epoka artystyczna26. Już jednak na po-
czątku XIX wieku pisano o  odrodzeniu sztuki i  dobrego smaku za czasów 
Stanisława Augusta, przeciwstawiając wprowadzone wówczas dobre wzor-
ce antyczne sztuce saskiej i naśladownictwu Francji (głównie rokoka). Przez 
cały XIX wiek warunki polityczne w Warszawie utrudniały prace badawcze, 
stąd też pierwsze szczegółowe badania nad sztuką okresu rządów Stanisława 
Augusta zaczęto prowadzić dopiero przed I  wojną światową. Nowatorskie 
studia oparte na materiałach z  Petersburga ogłosił w  1914 roku Władysław 
Tatarkiewicz27  On też wyodrębnił styl Stanisława Augusta w odniesieniu do 
sztuki Łazienek i sal na Zamku Królewskim28. Koncepcję tego stylu rozwinął 
i ugruntował, uzasadniając jego stosowanie, Alfred Lauterbach w książce Styl 
Stanisława Augusta. Klasycyzm warszawski wieku XVIII29. Autor skupił się na 
roli mecenatu królewskiego i na badaniach sztuki w kręgu dworu. Już w dwu-
dziestoleciu międzywojennym rozpoczęła się krytyka zaproponowanego sty-
lu, zaczęto zwracać uwagę na złożoność zjawiska klasycyzmu. Nazwa pasowa-
ła tylko do niewielkiej części architektury klasycystycznej, nie obejmowała 
natomiast tego, co powstało poza Warszawą. Niezależnie od rozważań termi-

25 Komisja Rzeczoznawców Urbanistycznych..., s. 251.
26 Wyodrębnienie osobnej epoki artystycznej było w tym wypadku zabiegiem sztucznym, niemającym do 

końca uzasadnienia w historii sztuki.
27 W. Tatarkiewicz, O  materiałach dotyczących Zamku Warszawskiego, „Sprawozdania z  Posiedzeń 

Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (Wydział Nauk Antropologicznych, Społecznych, Historii 
i Filozofii)”, 1914 , t. 7, z. 5, s. 38–51.

28 T. Jaroszewski, Od klasycyzmu do nowoczesności : o architekturze polskiej XVIII, XIX i XX wieku, Warszawa 
1996, s. 32–36.

29 A. Lauterbach, Styl Stanisława Augusta. Klasycyzm warszawski wieku XVIII, Warszawa 1918.
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nologicznych epoka klasycyzmu stała się jednym z ważniejszych tematów ba-
dawczych historyków sztuki i architektów w dwudziestoleciu międzywojen-
nym, wpisując się tym samym w politykę odwoływania się do czasów niepod-
ległości, samodzielności i  świetności kultury polskiej. Pewne podobieństwa 
ideowe można dostrzec między kreowanym w  owym czasie stylem dworko-
wym i  Stanisława Augusta. Oba style były próbą stworzenia swoistej mani-
festacji odrębności artystycznej Polski, poszukiwania „rodzimości”; mając 
znamiona sentymentalizmu, prowadziły do mityzacji opisywanych zjawisk30. 
W dwudziestoleciu bardzo silna była potrzebą legitymizacji historii narodu 
polskiego zarówno w warstwie ideologiczno-politycznej, jak i kulturalnej. Jak 
pisał Lauterbach: „Chciałem […] zwrócić uwagę na formy architektoniczne 
w Polsce upadającej, w chwili budowania Polski odrodzonej […]”31. Architektu-
rze doby stanisławowskiej i Królestwa Kongresowego przeciwstawiano chaos 
architektoniczny czasów zaborów. W publikacji Piękno Warszawy we wstępie 
Stefana Starzyńskiego czytamy: 

 […] stolica nasza rozbudowywała swe centrum dzisiejsze w czasie niewoli i umyśl-
nego urbanistycznego bezładu podtrzymywanego przez rząd zaborczy. Stąd opa-
trzenie się najbanalniejszych form eklektycznej architektury drugiej połowy XIX 
wieku, stąd brak perspektyw lub też zepsucie ich dysharmonią sąsiadujących ze 
sobą budynków, albo sterczącymi kominami fabrycznymi w  centralnych dzielni-
cach, stąd niszczenie dawnego bogactwa zieleni Warszawy, przebudowywanie pla-
ców itp.32

Kontynuacją kreacji stylu Stanisława Augusta był termin Warszawa stani-
sławowska rozciągnięty na obszar zabytkowy w granicach miasta z XVIII wie-
ku. Był to idealny byt przestrzenny, gdyż na przyjętym obszarze architektura 
klasycystyczna nie stanowiła przeważającego zespołu. Kluczową rolę w  tak 
sformułowanym terminie pełniło zachowanie nie tyle poszczególnych bu-
dynków, co większego fragmentu tkanki miejskiej; miało to świadczyć o cha-
rakterze miasta i  jego historycznych założeniach urbanistycznych i  związa-
ne było z  przełomem w  myśleniu o  mieście. Jednocześnie należy zaznaczyć, 
że już w drugiej połowie lat trzydziestych urbanistykę miejską postrzegano 
także w kwestiach propagandowych jako ilustrację historii narodu: „[…] War-
szawa obrazuje rozwój socjalny narodu i należyte objaśnienie i pokazanie jej 
palimpsestu urbanistycznego może być doskonałym motywem naszej propa-
gandy zagranicznej”33. Przyjmowano, że na rozwój przestrzenny historycznej 
Warszawy największy wpływ miały Warszawa saska z założeniem osi pałacu 
Saskiego i Zamku Ujazdowskiego oraz Warszawa Stanisława Augusta, kiedy 
wytknięto zarys urbanistyczny Warszawy otoczonej rogatkami. Pod wzglę-

30 Por. M. Leśniakowska, „Polski dwór”: wzorce architektoniczne, mit, symbol, Warszawa 1992, s. 60–68.
31 Cyt. za: T. Jaroszewski, Od klasycyzmu do nowoczesności…, s. 42.
32 S. Starzyński, Przedmowa, w: T. Przypkowski, Piękno Warszawy, t. 1, Warszawa 1935, s. 6.
33 Tamże, s. 16.
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dem wartości artystycznej klasycyzm stanowił ostatni wartościowy element 
rozwoju miasta, kolejne pozytywne przykłady przyniosła dopiero polityka 
lat trzydziestych XX wieku, w większości jednak w postaci wyłącznie planów.

Zainteresowanie architektów klasycyzmem w  dwudziestoleciu między-
wojennym można widzieć także z  perspektywy modernistycznej. Moder-
nizm doprowadził do przewartościowania świadomości historiograficznej, 
a jedna z dyskutowanych tez głosiła, że poznanie możliwe jest dopiero dzięki 
awangardzie i jedynie wychodząc od niej, można zrozumieć historię sztuki34. 
Na przestrzeni dziejów wielokrotnie wracano do form klasycznych, dopiero 
jednak spojrzenie poprzez pryzmat modernizmu stworzyło syntezę tej idei. 
Narastający od końca XIX wieku sprzeciw wobec historyzmu, eklektyzmu 
i secesji doprowadził do wyklarowania się nowej teorii sztuki. Paradoksalnie, 
głoszone zerwanie z tradycją nie wiązało się z odrzuceniem dorobku antyku, 
gdyż budowanie nowego porządku traktowano jako zachowanie ciągłości 
kulturowej. W  Vers une architecture (W  stronę architektury) Le Corbusiera 
odnajdziemy liczne odwołania do antyku, studia budowli greckich, takich jak 
Partenon, Propyleje, czy całego Akropolu jako założenia przestrzennego. Le 
Corbusier w  tradycji antycznej poszukiwał pewnych odwiecznych wzorów 
i  proporcji, pisał: „Należy dążyć do ustalenia standardów, by zmierzyć się 
z problemem doskonałości. Partenon to rezultat selekcji, spełniający pewne 
standardy”35. Zachwycał go plan Akropolu powstały z myślą o „rozległym wi-
doku: osie podążają za doliną, a fałszywe kąty proste to dzieło wielkiego reży-
sera. […] Przy całej różnorodności planów wszystkie budynki spójnie łączą się 
ze sobą”36. W rozdziale „Czysty wytwór umysłu” analizował silę oddziaływa-
nia – emocje czy nawet poziom duchowości, jakie może wywołać architektu-
ra, właśnie na przykładzie budowli ateńskich.

Nowy styl współczesnej architektury Jacobus Johannes Pieter  Oud okre-
ślił mianem „niehistorycznego klasycyzmu”37. W  równoległych studiach 
nad twórczością starożytnych i  współczesnymi wytworami techniki szuka-
no wspólnego mianownika – ponadczasowych reguł. Jak pisał po powrocie 
z Międzynarodowego Kongresu Architektury Nowoczesnej (CIAM) Szymon 
Syrkus: „[…] pielgrzymka do Grecji umocniła nas w  poglądzie, że ZASADY 
greckiej architektury, a nie jej FORMY ZEWNĘTRZNE są drogowskazem dla 
nowego budownictwa […]”38. Z klasycznym obszarem teorii architektury wią-
zano system reguł i  proporcji, tworzących harmonię form dostępnych, roz-
poznawalnych i powtarzalnych39. Ten sposób rozumienia klasyczności znaj-

34 M. Leśniakowska, Oczy Le Corbusiera, w: Le Corbusier, W stronę architektury, Warszawa 2012, s. 16.
35 Le Corbusier, W stronę architektury…, s. 169–170.
36 Tamże, s. 103.
37 B. Ciarkowski, Witruwiusz a moderniści – czy możliwy jest powrót do architektury tworzonej według re-

guł?,  „Czasopismo Techniczne” 2009, z. 7, Architektura z. 1–A2, s. 201.
38 S. Syrkus, Informacje o  IV-tym Międzynarodowym Kongresie Architektury Nowoczesnej, „Architektura 

i Budownictwo”, 1933, nr 8, s. 253.
39 W. Baraniewski, Klasycyzm a nowy monumentalizm, w: Klasycyzm i klasycyzmy. Materiały Sesji  Stowa-

rzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, listopad 1991, red. Teresa Hrankowska, Warszawa 1994, s. 235.
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dziemy w Opinii Komisji Rzeczoznawców Urbanistycznych: „chodzi o formy 
klasyczne, zasadę klasyczną, o  ducha klasyczności, o  ład, o  logikę o  spokój, 
o równowagę, nie zaś szablonowo pojmowany i bezmyślnie stosowany motyw 
klasyczny”40. W  takim ujęciu mówimy o  klasycyzmie wykraczającym poza 
historię dla osiągnięcia cech użytecznych w  budowli każdego okresu, logi-
ce form, proporcji i  konstrukcji. Według filozofii modernizmu konstrukcja 
świata oparta jest na obiektywnych i ahistorycznych prawach, które człowiek 
jako racjonalny podmiot potrafi poznać. Drogą do poznania jest nauka, która 
zapewnia wiedzę obiektywną, tym samym postęp wiązał się z  kultem rozu-
mu. W tak racjonalnie skonstruowanej wizji świata ład i porządek stanowiły 
nadrzędną kategorię, której poszukiwano w architekturze i urbanistyce. Ład 
ten można rozpatrywać na kilku płaszczyznach: funkcjonalnej, estetycznej 
i społecznej, a wszystko zgodnie z przekonaniem, że nowoczesny świat można 
i należy zbudować. Wiara w możliwości zmiany świata na lepsze szczególnie 
widoczna jest w walce ze „złym” współczesnym miastem. Próby sanacji podej-
mowane od początku XX wieku dotyczyły także przestrzeni Warszawy.

Problem estetyki i higieny przestrzeni miejskiej

Nie ma w  Europie tak wielkiego i  ludnego miasta, któreby z  Warszawą rywalizo-
wać mogło pod względem zaniedbania planu regulacyjnego, niewyzyskania sytua-
cji, braku perspektyw, zaprzepaszczenia lub zabrzydzenia placów, ulic, zakątków, 
ogrodów, braku pomników, wodotrysków, basenów, figur, ław, monumentalnych 
schodów, łuków, masztów, świeczników itp.41.

Przypadająca na XIX wiek intensywna urbanizacja doprowadziła do kryzysu 
przestrzennego wielkich miast, które nie były przygotowane na eksplozję demo-
graficzną. Warszawa, podobnie jak inne metropolie, borykała się z problemem 
niedopasowania tkanki miejskiej do rozwoju przemysłowego i cywilizacyjnego. 
Rozwój Warszawy w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku jako miasta gu-
bernialnego w Cesarstwie Rosyjskim podporządkowany był restrykcyjnej poli-
tyce zaborcy, czego wynikiem była m.in. budowa Twierdzy Warszawa oraz zakaz 
wznoszenia budynków w pasie fortecznym i esplanadzie cytadeli. 

Eksplozja urbanistyczna w  latach 1864–1914 doprowadziła do powstania 
kamienic dochodowych. W mieście pozbawionym wyraźnego udziału władz 
państwowych oraz inicjatywy municypalnej o zabudowie decydował interes 
prywatny. W  ograniczonej pasem fortecznym Warszawie cała siła uderze-
nia inwestycyjnego wymierzona była w  ograniczony teren śródmiejski, co 
prowadziło miejscami do skrajnej gęstości zaludnienia. Jednocześnie pogłę-
biał się kontrast między koszarową zabudową śródmieścia, ale dostarczającą 
minimum warunków sanitarnych, a peryferyjnymi dzielnicami i strefą pod-
miejską. Ten „niekorzystny i nienormalny” rozwój pierwszy raz ujęto staty-

40 Komisja Rzeczoznawców Urbanistycznych…, s. 298.
41 A. Lauterbach, Warszawa, Warszawa 1925, s. 205.
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stycznie i podkreślono we wstępie do pierwszego tomu Rezultatu spisu nieru-
chomości i mieszkań Wielkiej Warszawy 1919 roku42. Pierwszy jednak o prob-
lemach Warszawy pisał w 1915 roku Alfred Lauterbach w publikacji Potrzeby 
estetyczne Warszawy. Krytyka miejskich patologii, wśród których Lauterbach 
wymieniał: anarchię „pseudoindywidualnych pomysłów”, budynki „o  aro-
ganckiej i  bezmyślnej fasadzie”, gęstą, wysoką zabudowę tworzącą „ciemny, 
duszny i wilgotny wąwóz”, wąskie parcele zabudowywane w głąb kolejnymi 
oficynami tworzącymi podwórka „studnie”, doprowadziła do stworzenia re-
formatorskich programów walki o estetykę miasta: 

 Dla racjonalnego uestetycznienia Warszawy nieodzowne jest: 1) opracowanie nowej 
ustawy budowlanej, 2) powołanie komisyi artystycznej do spraw miejskich, 3) plan 
Wielkiej Warszawy i regulacja śródmieścia wraz z podziałem na strefy budowlane, 
4) korekta architektoniczna placów i  ulic, 5) zakładanie ogrodów, 6) upiększanie 
miasta plastyką monumentalną, 7) spolszczenie wyglądu43 .

Koncepcja sanacji przestrzeni miejskiej, poprzez stworzenie planu regu-
lującego zabudowę, korektę istniejącej zabudowy i  dostosowanie nowych 
budynków do ustalonych wytycznych, a także wprowadzenie zieleni do mia-
sta, stanowiła podstawę do dalszych prac. Warto podkreślić, że na ziemiach 
dawnej Rzeczypospolitej Warszawa należała do ośrodków, które późno roz-
poczęły kampanię o  poprawę wyglądu. Szczególnie aktywne w  dyskusjach 
nad problemem regulacji miast było lwowskie środowisko architektoniczne, 
które na forum Towarzystwa Politechnicznego zgłosiło temat „sanacji miast” 
już w 1894 roku. Od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku na łamach „Czasopis-
ma Technicznego” publikowano krajowe i  zagraniczne artykuły dotyczące 
sposobów porządkowania miast oraz ich ulic44.

Pogłębieniu studiów nad przestrzenią Warszawy sprzyjał również roz-
wój świadomości potrzeby ochrony zabytków: dokumentacji miejskiej siatki 
ulic, zabytkowych budowli. Idea sanacji przestrzeni łączyła więc moderni-
styczne myślenie o  uporządkowaniu miasta z  potrzebami ochrony histo-
rycznych elementów urbanistycznych. Wszystkie te wątki można odnaleźć 
w tekście Opinii.

Na obszarze Warszawy stanisławowskiej KRU wyróżniło cztery katego-
rie ulic i  placów pod względem wartości zabytkowej, dla każdej określając 
specjalne warunki, tworzące przepisy miejscowe dla elementów usytuowa-
nia i  zabudowania, m.in. linie zabudowy, zarys elewacji od ulicy, charakter 
architektoniczny, poziom i  rozstaw osi otworów, a  także techniki i  materiał 
budowlany. Im niższa była kategoria, tym przepisy były mniej restrykcyjne. 
Poza wymienionymi wcześniej czterema kategoriami była jeszcze piąta, do-

42 Martyn, Przedwojenny układ zabudowy Śródmieścia Warszawy w świetle rezultatów spisu nieruchomości 
i mieszkań z 1919 roku, Warszawa 1999, s. 45–47.

43 A. Lauterbach, Potrzeby estetyczne Warszawy, Warszawa 1915, s. 37. 
44 J. Lewicki, Roman Feliński architekt i urbanista. Pionier nowoczesnej architektury, Warszawa 2007, s. 102.
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tycząca pojedynczych obiektów i  zespołów znajdujących się poza dzielnicą 
zabytkową. Opieką zostały objęte nie tylko budynki, ale też ich otoczenie, co 
miało się wyrażać przez przekształcenie istniejących rażących budynków, 
a także dostosowanie nowo wznoszonych do charakteru zabudowy. Podstawą 
ochrony zdaniem KRU powinien być wyraz plastyczny miasta, mający znacze-
nie artystyczno-historyczne, wychowawcze; wydobycie jego wartości służy 
zachowaniu ciągłości kulturalnego rozwoju miasta. Wobec sytuacji okupacji 
i celowych działań władz hitlerowskich mających doprowadzić do stworzenia 
z Warszawy niemieckiej prowincji, hasła zachowania tożsamości miasta jako 
wartości narodowej tym bardziej nabierały znaczenia (podobnie jak proces 
derusyfikacji krajobrazu stolicy po I  wojnie światowej). Według Komisji na 
układ plastyczny miasta składa się nie tylko architektura, ale też stare szlaki 
komunikacyjne, sieć placów. Jednym z  ważniejszych postulatów była także 
ochrona sylwety miasta dwupoziomowego. Naturalne ukształtowanie terenu 
ze skarpą powodowało, że miasto obserwowane z perspektywy miało dwa po-
ziomy i dwa widoki: jeden z podnóża skarpy – Czerniakowa i Powiśla, a drugi 
z praskiego brzegu. Ten drugi miał szczególne historyczne znaczenie. Pierw-
sze zachowane widoki miasta wykonywane były właśnie z  prawego brzegu 
Wisły. 

Myślenie o całościowej ochronie krajobrazu Warszawy wymagało specjal-
nego aparatu nadzoru, stąd też pojawiła się propozycja utworzenia stanowi-
ska Głównego Architekta Miejskiego i  Rady Artystycznej Miasta. Podstawą 
ich działania byłaby nie tylko ochrona, ale też przeciwdziałanie powstawaniu 
obiektów niezgodnych z wytycznymi oraz przekształcenia budynków rażąco 
niszczących walory plastyczne danej okolicy. Elementem oczyszczenia i este-
tyzacji przestrzeni miała być również sanacja, czyli wyburzenie zabudowań 
we wnętrzu bloku (oficyn). Pozwalała ona na poprawienie fatalnych warun-
ków higienicznych mieszkańców przez wprowadzenie powietrza i  zieleni. 
Sanacja postulowana od końca XIX wieku w połowie wieku XX uległa prze-
filtrowaniu przez postulaty Karty Ateńskiej, a także hasła „chirurgii urbani-
stycznej” Le Corbusiera. Architekt ten głosił potrzebę odnowy miast poprzez 
wymianę zwartej tkanki miejskiej na rozgęszczoną zabudowę w  zieleni. 
Również działania sanacyjne były dostosowane do charakteru zabytkowego 
dzielnicy, a co za tym idzie, nadanej jej funkcji. W obrębie Starego Miasta usu-
nięcie przybudówek miało uwolnić teren, ten rejon przeznaczono głównie 
na zabudowę mieszkaniową. Dzielnica osiemnastowieczna została odciążona 
od ruchu, miały tu znaleźć miejsce instytucje nauki, kultury i administracji. 
Powiśle, stanowiące komunikacyjne i optyczne połączenie z Wisłą, powinno 
mieć względnie luźną zabudowę, chroniącą elementy zabytkowe. Ostatnia 
dzielnica, z  drugiej połowy XIX wieku, o  najgęstszej zabudowie, wysokiej, 
z  głębokimi blokami, wymagała najwięcej ingerencji, aby stworzyć w  niej 
mieszkania o średnim standardzie z nowoczesnymi instalacjami. Poza wybu-
rzeniami sanacja miała dotyczyć także wyzyskania racjonalnej wysokości za-
budowy (m.in. ustalenia gabarytu dla poszczególnych ulic), odstępów między 
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budynkami. O sposobie przeprowadzenia sanacji miały decydować względy 
zabytkowe w starszych dzielnicach lub higieniczne w tych z XIX wieku45.

Poza Opinią kwestie ładu w przestrzeni miejskiej, a także sanacji znajdzie-
my w komentarzach do projektów odbudowy kamienic przy ul. Nowy Świat, 
o  czym pisała Małgorzata Popiołek. Zachowana korespondencja pomiędzy 
właścicielami kamienic nowoświeckich i Wydziałem Planowania Miasta po-
twierdza wprowadzenie w życie postulowanego ujednolicenia wyglądu ulicy 
– pozbycia się nawarstwień, osiągnięcia przyjętego gabarytu. Komisja Rze-
czoznawców Urbanistycznych wraz z Miejską Komisją Opieki Zabytków na-
nosiła swoje uwagi na przedstawiane urzędowi projekty46, m.in. upraszczając 
fasady, obniżając wysokość zabudowy.

Zarząd Miejski miał niewielkie możliwości realizacji odbudowy; brak fun-
duszy, a następnie zakaz podejmowania robót budowlanych ograniczały prace. 
Wprowadzenie ograniczenia – na roboty powyżej 40 tysięcy złotych potrzebna 
była zgoda nadzoru niemieckiego – wynikało z  wykonanej bez zgody władz 
okupacyjnych odbudowy Pałacu Staszica. Jako jedyne przeprowadzone przez 

45 Komisja Rzeczoznawców Urbanistycznych…, s. 261–278.
46 M. Popiołek, Powojenna odbudowa ulicy…, s. 35–37.

3 Budowa gmachu Powszech-
nego Zakładu Ubezpieczeń 
Wzajemnych w Warszawie, 
III 1928, zbiory Narodowego 
Archiwum Cyfrowego, sygn. 
1-G-6367 / The construction 
of the building of the General 
Office of Counter Insurance in 
Warsaw, III 1928, State Digital 
Archive, sign. 1-G-6367
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Zarząd prace Julian Kulski wymienia częściową odbudowę obiektów WSM 
oraz gmachu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych47. Ten ostatni, 
ponieważ znajdował się na obszarze zabytkowym Warszawy stanisławow-
skiej, został przedstawiony do opinii Komisji Rzeczoznawców Urbanistycz-
nych. W  marcu 1940 roku projekt autorstwa Romualda Millera przebudowy 
zniszczonego w 1939 roku budynku trafił pod obrady Komisji. Gmach położony 
pomiędzy ul. Kopernika, Słowackiego i  Sewerynów48 powstał w  latach dwu-
dziestych XX wieku, miał schodkową formę – z rozłożystej podstawy wyrastał 
wieloboczny masyw środkowy (ryc. 3). Budynek bardzo wyraźnie zaznaczał się 
w panoramie ul. Kopernika. Zgodnie z zasadą ochrony charakteru bezpośred-
niego otoczenia Krakowskiego Przedmieścia, które znalazło się w grupie I ulic 
zabytkowych, uważano, że budynek ten w  obecnej formie w  ogóle nie powi-
nien powstać. Jego zniszczenia otwierały drogę do wprowadzenia poważnych 
zmian. Do najważniejszych zaleceń dla projektanta należy zaliczyć: zmianę 
sylwetki budynku w  jego górnej części (propozycja dotyczyła wprowadzenia 

47 J. Kulski, Zarząd miejski Warszawy…, s. 137–138.
48 Plan sytuacyjny z projektowaną zmianą wspólnej granicy nieruchomości hip. 7325 i 6762 przy ul. Koperni-

ka, Słowackiego i Oboźnej w m.st. Warszawie położonych, 1936, 1942, Ulica Kopernika 36/40 hip. 2782a, 
2779b, Akta Miasta Warszawy Akta Nieruchomości, 3/2932, k. 1.

4 Jan Chmielewski, Plan układu komu-
nikacyjnego na obszarze Warszawy 
Stanisławowskiej, VI 1940, Zbiory 
rodziny Chmielewskich, fot. Igor Oleś 
/ Jan Chmielewski, Transpotation layo-
ut for the area of Stanisławowska 
Warsaw, June 1940, the Chmielewski 
family collection. Photo. Igor Oleś
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na tarasie motywu sylwetkowego o wysokości 7–12 metrów, zbliżonego na przy-
kład do wieży dawnego Marywilu, o ażurowej formie), połączenie części dolnej 
z  bezpośrednim sąsiedztwem Teatru Polskiego, zastosowanie odpowiedniej 
kolorystyki i faktury (próbnie wykonanej). Szczególnie ostatnie kwestie zajęły 
sporą część opinii, proponowano ciepłą barwę (odcienie żółtawe lub różowe) 
odcinającą się od szarego nieba, zróżnicowaną tonalnie – barwa ciemniejsza 
u  dołu, ku górze rozjaśniająca się. Oblicowanie ścian płytkami wykonanymi 
z cementu zmieszanego z mączką marmurową jako technikę współczesną trak-
towano z ostrożnością ze względu na charakter dzielnicy: 

 Powinno się dążyć, ażeby fakt jego istnienia w tym miejscu był jak najmniejszym ciosem 
dla pięknej architektury kościoła św. Krzyża, jednego najpiękniejszych jeżeli nie naj-
piękniejszego kościoła w mieście. Masa gmachu Towarzystwa [chodzi o gmach PZUW] 
ciąży brutalnie nad sylwetką wykwintną wieżyc kościelnych, gdy patrzy się z daleka na 
panoramę miasta, z bliska zaś nadmiernie merkantylny charakter cementowej licówki 
mógłby zmrozić sąsiednie gmachy Towarzystwa Naukowego i Teatru Polskiego49.

Plany regulacyjne dla Warszawy

Z nurtu krytyki cywilizacji miejskiej wyrosły pierwsze badania nad współczes-
nym miastem. Coraz istotniejszą rolę odgrywało myślenie o mieście jako organi-
zmie wymagającym działań na szerszą skalę. Prace utopistów, jak również dzia-
łalność społeczników oraz architektów, inżynierów, ekonomistów, socjologów 
i wielu jeszcze przedstawicieli innych nauk przyczyniły się do ukształtowania, 
a  następnie postępów nowej dziedziny – urbanistyki. Efekty miała przynieść 
nowa planowa polityka władz miejskich dotycząca przestrzeni i estetyki miasta. 

Przed wybuchem II wojny na terenie Warszawy zarówno władze, jak i śro-
dowisko architektoniczne podjęły wiele działań w celu uporządkowania mia-
sta. Te najbardziej spektakularne z lat trzydziestych, dążące do ujednolicenia, 
estetyzacji, ale przed wszystkim monumentalizacji założeń urbanistycznych, 
prezentowano na dwóch wystawach „Warszawa przyszłości” w 1936 roku (w ko-
mitecie organizacyjnym zasiadali m.in. członkowie KRU Adam Kuncewicz i Mi-
chał Kaczorowski) oraz „Warszawa wczoraj, dziś, jutro” (otwarta 13 październi-
ka 1938 roku w Muzeum Narodowym)50. Zainicjowana za ich sprawą idea prze-
kształceń miasta na wielką skalę była rozwijana w czasie okupacji.

W trakcie licznych spotkań Komisji Rzeczoznawców Urbanistycznych dysku-
towano nad tekstem Opinii, a także mniejszymi projektami zlecanymi na bieżąco. 
Jednym z powracających tematów były główne założenia komunikacyjne i urba-
nistyczne, wśród nich pl. Trzech Krzyży, pl. Marszałka Piłsudskiego (Saski), wy-

49 Opinia o projekcie przebudowy gmachu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie 
według projektu arch. Romualda Millera, z dn. 3.04.1940 r., podpisana przez Romualda Gutta, Michała 
Kostaneckiego i Lecha Niemojewskiego, Materiały Lecha Niemojewskiego, Archiwum Polskiej Akademii 
Nauk, III-67/41, s. 41.

50 G. Piątek, Sanator. Kariera Stefana Starzyńskiego, Warszawa 2016, s. 239.
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lot al. Waszyngtona w ul. Grochowską w postaci wielkiego placu o jednorodnej 
zabudowie, przebudowa Ogrodu Saskiego51. Szczególnie przebudowa Ogrodu 
Saskiego i przebicie przez niego ulicy Marszałkowskiej było tematem dyskusyj-
nym. W Opinii Komisja opowiedziała się stanowczo przeciwko takiemu rozwią-
zaniu, ponieważ naruszyłoby ono wartości zabytkowo-historyczne, estetyczne 
i użytkowe Ogrodu Saskiego, nie przynosząc aż tak dużych korzyści komunika-
cyjnych. Postulowano połączenie ul. Zielnej z Poznańską i w ten sposób odciąże-
nie ul. Marszałkowskiej. W 1940 roku na jednym z posiedzeń wspólnie z przed-
stawicielami Biura Planu Regulacyjnego Stanisławem Różańskim, Stefanem 
Tomorowiczem, Władysławem Czernym i Stanisławem Albrechtem rozważano 
przebieg Marszałkowskiej po łuku, czym Biuro chciało nawiązać do tradycyjne-
go barokowego planu (początkowo ulica miała zachować istniejący bieg, by na osi 
ogrodu skręcić na tyły Pałacu Błękitnego). Członkowie Komisji zasygnalizowali 
niewykorzystanie potencjału ul. Zielnej i ewentualnego rozszerzenia jej wylotu. 
Ostatecznie Komisja uchwaliła m.in. przedłużenie Zielnej do pl. Żelaznej Bramy, 
zniesienie ogródka MSW w celu otwarcia perspektywy na nowe skrzydło pałacu 
Brühla, pozostawienie na swoim miejscu budynku wodociągu Marconiego oraz 
przekomponowanie ogrodzenia Ogrodu Saskiego (ryc. 4)52. 

Już w tym wypadku widać rozbieżność wizji ukształtowania arterii War-
szawy według Wydziału Planowania i KRU. Znalazła ona wyraz w Opinii, a na-
stępnie w Uwagach. Tadeusz Tołwiński uważał, że plan zabudowania Warsza-
wy przygotowany przez Wydział Planowania cechuje hipertrofia komunika-
cji i nadmiernie gęsta sieć bardzo szerokich arterii głównych. O ile Wydział 
Planowania traktował zagadnienia komunikacji jako zjawiska samoistne, to  
członkowie KRU uważali je za pomocnicze. Krytykowano zbyt szerokie arte-
rie w gęsto zabudowanych terenach, argumentując, że szerokość ulic nie gwa-
rantuje ich przepustowości. Zaznaczano potrzebę spokoju i bezpieczeństwa, 
które może zapewnić mała liczba arterii głównych i nielicznych z nimi skrzy-
żowań oraz rozdzielenie ruchu pieszego i  kołowego. Także projektowane 
place postojowe nie znalazły akceptacji, postulowano przesunąć je na tańsze 
tereny. Rozwiązanie kwestii komunikacyjnych widziano w  rozplanowaniu 
funkcji w  poszczególnych rejonach miasta, m.in. przez doprowadzenie do 
samowystarczalności dzielnic i osiedli podmiejskich (własne urzędy, miejsca 
pracy i  wypoczynku). Na przykład trasę „N–S I” (czyli ciąg od ul. Chałubiń-
skiego ku pl. Mirowskiemu) uważano za wytyczoną monotonnie, ze „sztyw-
nymi placami” niechroniącymi przed jednostajnością. Za wzór podawano 
Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat, gdzie nierównoległe i wklęsłe ściany 
ulic i uskoki dają efekt przełamania regularności. Ponadto zdaniem Komisji 
arterie powinny mieć zróżnicowany przekrój poprzeczny na poszczególnych 
odcinkach, dostosowany do natężenia ruchu. Komisja zaproponowała swój 
własny projekt zespołu arterii podzielonych na równoległe i prostopadłe do 

51 J. Kulski, Zarząd Miejski Warszawy…, s. 101.
52 Posiedzenie Komisji Urbanistycznej w  dniu 6 maja 1940, Materiały Lecha Niemojewskiego, Archiwum 

Polskiej Akademii Nauk, III-67/86, s. 41.
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Wisły. Sieć ulic Warszawy stanisławowskiej przeanalizowano pod kątem po-
działu na ulice mieszkaniowe i komunikacyjne, główne i pomocnicze. Wśród 
uwag do poszczególnych arterii znalazło się pozostawienie trasy N–S o  sze-
rokości 30–35 metrów, skasowanie al. Piłsudskiego z zupełnym zamknięciem 
od Grójeckiej i  ukształtowaniem jej jako alei parkowej53. Jednym z  tematów 
nieuwzględnionych w ostatecznej wersji Opinii było zagospodarowanie Pola 
Mokotowskiego. Tadeusz Tołwiński w swoich uwagach do referatów kolegów 
Komisji pisał:

 Południowe półkole terenów niebudowlanych – powinno wejść dwoma wielkimi 
klinami do samego wnętrza Warszawy Stanisławowskiej. Z jednej strony przez łąki 
Siekierkowskie wzdłuż Wisły w kierunku Ujazdowa, z drugiej strony przez Rako-
wiec, Pole Mokotowskie, Aleję Piłsudskiego do tegoż Ujazdowa. Utworzy się w ten 
sposób wielki system parkowy: Pole Mokotowskie, Ujazdów, Łazienki, Siekierki 
z  ośrodkami Zamku Ujazdowskiego, Pałacu Łazienkowskiego i  Belwederskiego. 
Tereny powyższe winny być wyłączone ze wszelkiej absolutnie zabudowy z  wy-
jątkiem Kościoła Opatrzności na Polu Mokotowskim oraz zabudowań sportowych 
i rozrywkowych rozplanowanych w odpowiednich miejscach54.

Ważnym elementem debat na temat ciągów komunikacyjnych, a także in-
nego niezwykle ważnego dla KRU zagadnienia skarpy wiślanej oraz terenów 
zielonych była Oś Stanisławowska. Na jesieni 1943 roku komisaryczny bur-
mistrz Warszawy zlecił wykonanie projektu regulacji, zabudowy i  zadrze-
wienia Osi Stanisławowskiej na całej długości od wybrzeża Wisły po projek-
towany Dworzec Zachodni. Całość projektu podzielono na następujące trzy 
zamówienia: 

a)  od wybrzeża Wisły przy porcie Czerniakowskim, przez kanał Piase-
czyński, zamek ks. Mazowieckich do placu na Rozdrożu

b)  ul. 6-go Sierpnia z placem Zbawiciela i placem Politechniki do przecięcia 
z ul. Topolową

c)  ul. 6-go Sierpnia od ul. Topolowej, tereny filtrów i dalej aż do projektowa-
nego dworca zachodniego55.

Zgodnie z  powyższym podziałem poszczególne odcinki w  kolejności po-
wierzono Antoniemu Dygatowi, Wacławowi Tomaszewskiemu i  Adamowi 
Krzyszkowskiemu. Obszar objęty projektem od śmierci Marszałka Piłsud-
skiego 12 maja 1935 roku planowano przeznaczyć na reprezentacyjną dzielni-
cę imienia Marszałka. Dwudziestego trzeciego lutego 1939 roku Tymczasowa 

53 T. Tołwiński, Uwagi do referatu III (komunikacja) z dz. 5.07.1940 r., Materiały Michała Kaczorowskiego, 
Archiwum Polskiej Akademii Nauk, III-314/9 , s. 53.

54 T. Tołwiński, Uwagi do referatu II (region) z dz. 5.07.1940 r., Materiały Michała Kaczorowskiego, Archiwum 
Polskiej Akademii Nauk, III-314/9, s. 52.

55 Projekt zamówienia w  sprawie opracowania regulacji i  zabudowy Osi Stanisławowskiej w  Warszawie, 
Archiwum Muzeum Warszawy, A/V/1625.



349

Komisja Rzeczoznawców Urbanistycznych i jej wizja przekształceń Warszawy

Rada Miejska uchwaliła Plan Dzielnicy Piłsudskiego. W  roku 1939 zdążono 
wytyczyć fragment al. Piłsudskiego łączący odcinek Marszałkowska–Pol-
na z al. Niepodległości56. W zleceniu z 1943 roku nie pojawia się kwestia al. 
Piłsudskiego, co oczywiście mogło być wynikiem sytuacji na wpół konspira-
cyjnej. Zachował się jeden protokół z  debaty KRU i  projektantów nad zało-
żeniem pierwszego odcinka do pl. Na Rozdrożu oraz dwa rysunki różniące 
się w szczegółach rozplanowania pewnych detali. W debacie nad projektem 
Jan Zachwatowicz postulował przywrócenie postaci historycznej zamku, po-
zostawienie wokół niego zieleni, nieprzerywanie kanału. Pniewski chwalił 
utworzenie osi wodnej poprzez kanał i  Wisłę. Natomiast drugi z  przedwo-
jennych projektantów Dzielnicy Piłsudskiego Jan Chmielewski postulował 
oddzielenie obszaru zielonego i zabytkowego od komunikacyjnego, m.in. za 
niesłuszne uważał przerzucenie mostu na Wiśle na osi zamku oraz powiąza-
nie go komunikacyjnie z Dworcem Zachodnim57. Z dwóch zachowanych pro-
jektów (oba są niedatowane i niesygnowane) bliższy omawianemu na spotka-
niu KRU wydaje się wykonany ołówkiem i kredką (ryc. 5), na którym równo-
legle do Kanału Piaseczyńskiego biegnie arteria mostowa, natomiast pl. Na 
Rozdrożu od zachodu jest półkoliście zakończony. W  drugim, ozalidowym 
projekcie (ryc. 6) komplikacji uległy arterie biegnące na wschód od zamku, 
a  także układ przestrzenny pl. Na Rozdrożu, nadal zachowującego półkoli-
sty obrys, ale z  bardziej uczytelnionymi wychodzącymi z  niego arteriami. 
Oba projekty uwzględniały najbliższe otoczenie zamku oraz przestrzennie 
łączyły go z pl. Na Rozdrożu, m.in. usuwając zabudowę pomiędzy placem i za-
mkiem. 

Zgodnie z zamówieniem magistratu fragment Osi Stanisławowskiej od wy-
brzeża do pl. Na Rozdrożu miał projektować Antoni Dygat i to z nim należy 
wiązać zachowane w Muzeum Warszawy rysunki (szczególnie rysunek ołów-
kowy ma wiele cech formalnych zbliżonych do innych prac architekta). Nie 
był to zresztą pierwszy projekt Dygata dla tego rejonu Warszawy. W 1919 roku 
miasto za pośrednictwem Koła Architektów ogłosiło konkurs na rozplanowa-
nie Ujazdowa, Belwederu i terenów przyległych wraz z projektem budynków 
m.in. Sejmu oraz Muzeum Narodowego. Antoni Dygat zdobył wówczas drugą 
nagrodę za trzy budynki muzealne, w  tym okazały Pałac Sztuki na miejscu 
Zamku Ujazdowskiego58. Projekt regulacji otoczenia zakładał między innymi 
zmianę kształtu pl. Na Rozdrożu na owalny, a także uporządkowanie Kanału 
Piaseczyńskiego jako osi biegnącej od Pałacu Sztuki do portu. Kanał przybrał 
formę kilku zbiorników w  ciągu szerokiej arterii wzbogaconej o  trawniki 
poprzecinane niewielkimi alejkami spacerowymi. Pewne elementy tego pro-
jektu były kontynuowane w  okupacyjnym zleceniu, w  tym odgięcie osi alei 

56 J. Trybuś, Warszawa niezaistniała. Niezrealizowane projekty urbanistyczne i architektoniczne Warszawy 
dwudziestolecia międzywojennego, Warszawa 2012, s. 313.

57 Protokół posiedzenia z dnia 16.XI.1943, Archiwum Muzeum Warszawy, A/V/1625, s. 1–5.
58 P. Kibort, Na skarpie. Gmach Muzeum Narodowego w Warszawie 1919–1938, w: Marzenie i rzeczywistość. 

Gmach Muzeum Narodowego w Warszawie. Katalog wystawy, red. P. Kibort, Warszawa 2016, s. 41–42.
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5. Antoni Dygat (?), Oś Stanisła-
wowska od wybrzeża Wisły do 
placu Zbawiciela, ołówek, kredka, 
papier, około 1943 roku, Muzeum 
Warszawy, MHW 5703/Pl, fot. 
Igor Oleś / Antoni Dygat (?), the 
Stanisławowska Axis from the 
river bank to Zbawiciela Square, 
pencil, crayon, paper, ca. 1943, the 
Museum of Warsaw, MHW 5703/Pl, 
photo. Igor Oleś
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6. Antoni Dygat (?), Oś Stanisławowska, 
ozalid, papier, około 1943 roku, Muzeum 
Warszawy, MHW 5702/Pl, fot. Igor Oleś  / 
Antoni Dygat (?), the Stanisławowska Axis, 
ozalid, paper, ca. 1943, the Museum of War-
saw, MHW, 5702/Pl, photo. Igor Oleś
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biegnącej od Zamku do pl. na Rozdrożu, aby mimo zmian w  obrębie placu 
utrzymać oś Zamek–Kanał.

Postscriptum, czyli obraz Warszawy widziany oczami członków Komisji 
Rzeczoznawców Urbanistycznych a odbudowa powojenna 

Główne dzieło Komisji Rzeczoznawców Urbanistycznych, Opinia, powstało 
w 1941 roku, ostatnie zachowane materiały dotyczące jej działalności pocho-
dzą z 1943 roku i dotyczą Osi Stanisławowskiej. W związku z tym nie wiemy, 
jak na wizję przyszłości miasta wpłynęły pierwsze totalne zniszczenia, czyli 
zrównanie z  ziemią terenu getta. Poza pojawiającymi się postulatami przy-
gotowania do odbudowy nie znajdziemy w tekście Opinii żadnych szczegóło-
wych danych dotyczących stanu zabudowy po bombardowaniach Warszawy 
w 1939 roku. To też powoduje, że mimo deklaracji zawartych w Opinii tworzo-
ny obraz kierunku przemian Warszawy jest obrazem na poły idealistycznym, 
kwintesencją wieloletnich starań o regulację stolicy. Tym, co od początku wy-
ziera z kart tekstu, jest przekonanie, że nie ma powrotu do przeszłości. Wojna 
otworzyła drogę do przyszłości, która będzie znacznie lepsza niż przeszłość 
i teraźniejszość, jeśli tylko należycie się do niej przygotuje:

 Jesteśmy w przededniu wielkiego ruchu budowlanego. Trudno w tej chwili oznaczyć 
termin, kiedy on nastąpi. Nikt wszakże nie wątpi, że śródmieście będzie dążyło do jak 
najszybszego zabliźnienia swych ran. Rozpocznie się odbudowa gwałtowna, nerwo-
wa, nieprzemyślana, opłakana w  skutkach pod względem rezultatu artystycznego. 
Stoimy zatem wobec niebezpieczeństwa zmarnowania wspaniałego tematu59.

A  jaka była wizja miasta Komisji Rzeczoznawców Urbanistycznych i  jej 
wytyczne? Mimo ograniczenia rozważań do Warszawy stanisławowskiej 
i  odnoszenia wszelkich zmian do obszaru zabytkowego znajdziemy w  niej 
wiele cech modernistycznego postrzegania miasta, a  nawet postulatów 
wywodzących się z  Karty Ateńskiej, takich jak: dążenie do uporządkowa-
nia miasta podzielonego na strefy funkcjonalne (m.in. przesunięcie osiedli 
mieszkaniowych do nowych dzielnic), znaczenie terenów zielonych (w obrę-
bie zabudowy, ale też stworzenie klinów oddzielających poszczególne dziel-
nice), dążenie do poprawy warunków higienicznych mieszkańców poprzez 
sanację przestrzeni, rozróżnienie ciągów komunikacyjnych ze względu na 
funkcje, a także oddzielenie ruchu pieszego i kołowego. Ten obraz przenika 
się z myśleniem o mieście jako obiekcie tradycji historyczno-artystycznych, 
którego zabytki, stanowiące wyraz jego tożsamości, wymagają szczególnej 
opieki. Według Komisji jednym z  takich wskazań mających utrzymać cią-
głość twórczą miasta był postulowany kierunek klasyczny. Jednocześnie za-
chowanie krajobrazu Warszawy nie oznaczało restrykcyjnych zasad konser-

59 Komisja Rzeczoznawców Urbanistycznych…, s. 297.
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watorskich, wręcz przeciwnie, postulowano podporządkowanie nadrzędnej 
koncepcji sylwety miasta sanacji estetycznej. W  pracy Komisji symptoma-
tyczna jest metoda oparta na modernistycznym poszukiwaniu ładu i harmo-
nii, a także myślenie całościowe zarówno w skali miasta, ulicy, jak i regionu, 
a także przyszłości i rozwoju.

Po zniszczeniach miasta w 1944 roku część założeń Opinii straciła na zna-
czeniu. Sytuacja, w jakiej znaleźli się architekci rozpoczynający planowanie 
odbudowy, była diametralnie różna od tej, jaka istniała w 1941 roku, gdy po-
wstawał tekst Opinii. Niemniej wiele z zaleceń Komisji pozostało w mocy, mu-
siały być tylko dostosowane do nowych warunków.

Piątego listopada 1944 roku w Lublinie odbył się zjazd architektów, na któ-
rym Niemojewski objął stanowisko tymczasowego przewodniczącego Stowa-
rzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej60. Efektem narady architek-
tów było wystosowanie odezwy do całego środowiska: 

 [Warszawa] Żąda od Was najwyższego wysiłku i Ona, i cały naród, który pod prze-
wodnictwem władz państwowych przystępuje do odbudowy. Architekt polski musi 
spełnić swój obowiązek, musi okazać się godnym polskiego żołnierza, żołnierz ten 
odbudował już zręby gmachu Rzeczypospolitej – Wy odbudujecie Jej Stolicę61.

Niedługo później, w  styczniu 1945 roku, Biuro Planowania i  Odbudowy 
powołało Grupę Operacyjną „Warszawa”. W  jej skład weszli: Józef Sigalin – 
kierownik, Lech Niemojewski, Bohdan Lachert, Eleonora Sekrecka, Julian 
Sadłowski, Hanna Sigalin. W wyniku podróży do Warszawy powstało spra-
wozdanie Lecha Niemojewskiego oceniające zniszczenia oraz opracowanie 
Rozważania nad stworzeniem podstaw finansowych dla odbudowy Warszawy62. 
Tekst Rozważań oparty był w  dużej mierze na pracach KRU. Autor po kolei 
analizował zawarte w  Opinii postulaty, dostosowując je do obecnej sytuacji 
zniszczeń i potrzeb odbudowy63. W Sprawozdaniu Niemojewski, poza wstęp-
ną oceną zniszczeń, zachowanych materiałów źródłowych wraz z informacją, 
które z nich są wystarczające do odbudowy, zajął się przygotowaniem projek-
tu organizacji biur odbudowy. Wśród punktów do realizacji wymieniał wyty-
czenie szlaków alei N–S, Nowego Światu bis, al. Na Skarpie (aż do mostu Kier-
bedzia), ul. Zielnej i poszerzonej ul. Marszałkowskiej, wśród priorytetowych 
działań wyliczał również odbudowę fasad domów na Nowym Świecie i Kra-
kowskim Przedmieściu. W Rozważaniach Niemojewski skupił się na proble-

60 J. Sigalin, Warszawa 1944–1980. Z archiwum architekta, t. 1, Warszawa 1986, s. 50.
61 Do Architektów Polskich, w: Warszawa stolica Polski Ludowej, z. 2,  red.  J. Górski, Warszawa 1972,  

s. 234–235.
62 Tekst został opublikowany po latach w  zbiorowym tomie Warszawa stolica Polski Ludowej:  

L. Niemojewski, Rozważania nad stworzeniem podstaw finansowych dla odbudowy Warszawy, w: 
Warszawa stolica Polski…, s. 242–256.

63 L. Niemojewski, Sprawozdanie z  podróży odbytej do Warszawy skierowane 29 I  1945 r. do Biura 
Planowania i  Odbudowy przy Prezydium Rady Ministrów w  Lublinie, w: Warszawa stolica Polski...,  s. 
235–241.
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mie, z którym zmagano się również w Opinii, czyli sposobie nabywania przez 
gminę terenów celem prowadzenia prac regulacyjnych albo odbudowy. Już 
w  czasie okupacji zdawano sobie sprawę z  konieczności ewentualnego wy-
właszczenia prywatnych nieruchomości na rzecz gminy miejskiej lub przy-
musowego wykupu. Ogrom prac czekających miasto i potrzeba zapanowania 
nad odbudową wymagały swobody w  działaniu władz miejskich. Podstawą 
przedsięwzięć miało być uzgodnienie interesu prywatnego i  państwowego. 
Z  trudności inwestycyjnych w  mieście o  dominującym kapitale prywatnym 
zdawano sobie sprawę jeszcze przed wojną. Za czasów Starzyńskiego roz-
poczęto wykup działek peryferyjnych w  celu zapewnienia gruntów w  roz-
budowującym się mieście (w  1919 roku gmina m.st. Warszawy posiadała 2% 
gruntów, w  1938 już 10,3%)64. Ze zniszczeń należało wyciągnąć korzyści dla 
mieszkańców i  miasta, m.in. dokonana została postulowana od dawna sana-
cja. W tekście nie zabrakło odwołań do wartości zabytków według podziału 
na grupy, której dokonało KRU, i co za tym idzie, przyjęcie kolejności odbudo-
wy i przywrócenia jak najwierniejszej formy, głównie zewnętrznej65. 

W maju 1946 roku głos w dyskusji na temat odbudowy zabrał przewodni-
czący KRU Tadeusz Tołwiński. Jego ekspertyza O planie odbudowy Warszawy 
wykonanym przez BOS również wracała do wielu postulatów Komisji, w tym 
znaczenia Warszawy stanisławowskiej w  planie miasta. Jednocześnie Toł-
wiński był zwolennikiem traktowania Warszawy jako organizmu centralne-
go Warszawskiego Zespołu Miejskiego, co było kontynuacją idei zawartych 
w jego planie z 1916 roku. W projektach BOS-u popierał przesunięcie środka 
ciężkości miasta zgodnie z tradycją ku północy, co pozwoliłoby na przywró-
cenie dawnych kierunków rozwoju Warszawy. Również przyjęta liczba lud-
ności – 800 tysięcy – była zgodna z postulatami KRU, jednak Tołwiński pod-
kreślał konieczność pozostawienia wolnej przestrzeni i racjonalne zaprojek-
towanie sieci głównych arterii umożliwiające dalszy rozrost demograficzny 
i  terytorialny miasta. Tołwiński wyznawał słuszną zasadę funkcjonalnego 
podziału obszarów mieszkaniowych i  warsztatów pracy, jednak ostro kry-
tykował zbytnie rozrzucenie i oddalenie zespołów mieszkaniowych od stre-
fy pracy w  centrum Warszawy stanisławowskiej i  konieczność związanych 
z  tym ogromnych inwestycji komunikacyjnych. Podobnie jak w  wypadku 
Opinii, to kwestie komunikacyjne stanowiły według Tołwińskiego najsłabszą 
stronę planu, m.in. za najważniejszy krzyż arterii na obszarze Bielany – Kró-
likarnia traktował przecięcie Osi Saskiej z przedłużoną Marszałkowską, a nie 
eksponowane skrzyżowanie Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie66. Tekst 
złożony w Głównym Urzędzie Planowania Przestrzennego nie otrzymał od-

64 L. Królikowski, M. Ostrowski, Rozwój przestrzenny Warszawy, Warszawa 2009, s. 140–141.
65 L. Niemojewski, Rozważania nad stworzeniem podstaw finansowych dla odbudowy Warszawy, w: 

Warszawa stolica.., s. 242–256.
66 T. Tołwiński, Wstępna opinia o szkicowym planie Warszawy wykonanym przez BOS, w: Warszawa stolica 

Polski, s. 319–331.
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powiedzi, a opublikowany został dopiero w 1972 roku67. Mimo niewykorzysta-
nia bezpośredniego prac Komisji ani tekstów Niemojewskiego i Tołwińskiego 
w pracach Biura Odbudowy Stolicy niektóre z postulatów Opinii powracały 
i  powracają w  dyskusjach o  odbudowie. Najmniej wykorzystany i  zupełnie 
zatarty aspekt, wielokrotnie podkreślany przez Komisję Rzeczoznawców Ur-
banistycznych, stanowi do dziś zrozumienie dwupoziomowości miasta i jego 
powiązania z Wisłą 

Komisja Rzeczoznawców Urbanistycznych  
i jej wizja przekształceń Warszawy – streszczenie

Dla wielu warszawskich architektów okres okupacji 1939-1945 był czasem wy-
tężonej pracy. Priorytetowa z  perspektywy stołecznej była decyzja o  podję-
ciu współpracy z Zarządem Miasta. Dnia 13 grudnia 1939 roku Komisaryczny 
Burmistrz Warszawy Julian Kulski powołał Komisję Rzeczoznawców Urba-
nistycznych jako organ opiniodawczy. Głównym dziełem Komisji była opi-
nia dotycząca Ogólnego planu zabudowania m.st. Warszawy opracowanego 
w latach 1937-1938 w pracowni Planu Ogólnego Wydziału Planowania Miasta 
Zarządu Miejskiego pod kierunkiem Mariana Spychalskiego. Treść Opinii do 
planu opracowana w trakcie 67 posiedzeń, które odbyły się między 13 grudnia 
1939 roku a 31 marca 1941 roku była kwintesencją modernistycznej wizji mia-
sta. Jednym z  najważniejszych postulatów była „sanacja przestrzeni” doty-
cząca warunków mieszkaniowych oraz estetyki miasta m.in. poprzez rozluź-
nienie zabudowy i wprowadzenie pasów zieleni. Wśród innych ważniejszych 
prac Komisji należy wymienić opnie do projektów regulacji obszarów w cen-
trum miasta m.in. placu Trzech Krzyży, placu Grzybowskiego, przebudowy 
Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej oraz zagospodarowania Osi Stanisła-
wowskiej od brzegu Wisły do Dworca Zachodniego (zamówiony przez Zarząd 
Miejski w 1943 roku).

Słowa kluczowe: Komisja Rzeczoznawców Urbanistycznych, sanacja, okupacja, 
modernizm, przestrzeń miejska, urbanistyka, Warszawa

67 T. Kotaszewicz, Koncepcje przestrzennego rozwoju Warszawy w pracach Tadeusza Tołwińskiego: 1916–
1946, Warszawa 1994, s. 36–42.


