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Introduction

It is with great pleasure I present another unique album with priceless photographs from the National 
Digital Archives collection.

After Warszawa Siemaszki [Siemaszko’s Warsaw] (2014), PRL Grażyny Rutowskiej [Grażyna Rutowska’s 
Polish People’s Republic] (2015), Narcyz Witczak-Witaczyński (2016), Independence by Poddębski (2017) 
and Wojciech Tuszko –the Photographer (2020), this album, The Capital by Rassalski, is our sixth publication 
focusing on a specific photographer and their work. It is also one more album about Warsaw, though 
quite different from the previous titles: this time we show the city at one of its bleakest moments, 
devastated in the aftermath of the Warsaw Uprising, but gradually rising again from the ashes. Stefan 
Rassalski’s photographs enable us to observe the process step by step.

The National Digital Archives institution is one of three central Polish archives recording the history 
of the country, but with a special relation to the capital, Warsaw, where it is located. The text accompa-
nying the album presents the city on a very intimate level. We approached the architect Grzegorz Mika, 
a specialist in Warsaw’s history and architecture, requesting him to introduce readers to the subject of 
the city’s destruction and reconstruction, supplementing his expert knowledge with a series of in-depth 
conversations with Łukasz Karolewski, the archivist from the National Digital Archives who spent many 
months selecting and processing photographs from Rassalski’s collection. The stories he tells offer 
a glimpse into the world of Rassalski’s lesser-known photographic sorties that reflect his modus operandi, 
his fascination with the process of reconstruction, and a yearning to preserve all that is transient.

In selecting the photographs for the album, we tended to focus on those images seen less often 
in the many magazines and publications presenting Rassalski’s work. This is also the first time we 
decided to include not only top-quality scans but a selection of contact sheets, i.e. images produced 
directly from the negatives, enabling us to trace the series and order in which the artist took the pho-
tographs. It is these sheets that best reflect his devotion to capturing the moment: bit by bit, house 
by house, from ruins to freshly reconstructed buildings, together forming an engrossing narrative 
about the destruction and rebirth of the capital.

As previously, the album will be available in both Polish and English, and in the form of a free 
e-book, so as to reach as wide an audience as possible. It is a combination of our passion for NDA 
records and our daily labour of love: from collecting, processing and digitalising important historical 
data to popularising the heritage we preserve for future generations.

I wish to extend a warm thank-you to the employees of the National Digital Archives who made 
this and our previous albums possible through their hard work and dedication. My gratitude also goes 
to the Warsaw Rising Museum, owner of the copyrights to several photographs taken during the Up-
rising. Without them, we would be unable to tell the whole story captured in Stefan Rassalski’s work.

Malwina Rozwadowska
Director of the National Digital Archives
June 2021

Wstęp

Po raz kolejny mam ogromną przyjemność przedstawić wyjątkowy album z serii prezentującej bez-
cenne fotografie z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Stolica Rassalskiego to najnowsza z sześciu publikacji, po wydawnictwach Warszawa Siemaszki (2014), 
PRL Grażyny Rutowskiej (2015), Narcyz Witczak-Witaczyński (2016), Niepodległa Poddębskiego (2017) i Woj-
ciech Tuszko – fotograf (2020), opowiadających o artyście fotografiku oraz jego dziele. Jest to również 
kolejny album o Warszawie, jednak zupełnie inny niż poprzednie. Po raz pierwszy pokazujemy bowiem 
stolicę w jednym z najczarniejszych momentów jej historii – zrujnowaną po powstaniu warszawskim, 
ale i stopniowo podnoszącą się z popiołów, co dzięki dorobkowi Rassalskiego możemy obserwować 
krok po kroku.

Narodowe Archiwum Cyfrowe jest jednym z trzech archiwów centralnych, których zasób dotyczy 
historii całego kraju, a zarazem pozostaje w szczególnym związku ze stolicą. Album ten umożliwia nam 
przeżycie osobistej relacji z Warszawą, czego możemy doświadczać dzięki warstwie tekstowej niniejszej 
publikacji. Do współpracy zaprosiliśmy Grzegorza Mikę, architekta i varsavianistę, który wprowadził nas 
w temat zniszczenia i odbudowy miasta. Jego wiedzę uzupełniliśmy serią pogłębionych rozmów z Łuka-
szem Karolewskim, archiwistą w Narodowym Archiwum Cyfrowym, który poświęcił kilkanaście mie-
sięcy na opracowanie zdjęć ze spuścizny Stefana Rassalskiego. Dzięki opowieści Łukasza możemy poznać 
te kadry, które – mimo że mniej znane – składają się na modus operandi fotografa i odzwierciedlają jego 
fascynację procesem odbudowy oraz chęć zachowania tego, co ulotne.

Wybierając zdjęcia, staraliśmy się uwzględnić w szczególności te obrazy, które rzadziej pokazy-
wane były w licznych czasopismach i publikacjach wykorzystujących dorobek fotografa. Po raz pierwszy 
zdecydowaliśmy się też na umieszczenie w albumie, obok najwyższej jakości skanów, wyboru roboczych 
stykówek – odbitek wykonanych wprost z negatywu, dających możliwość prześledzenia kolejności 
i serii, w których artysta wykonywał zdjęcia. To na nich najlepiej widać, z jakim oddaniem Rassalski 
fotografował miasto – kawałek po kawałku, kamienica po kamienicy, od ruin do świeżo odbudowanych 
budynków, tworząc fascynującą opowieść o zniszczeniu oraz odradzaniu się stolicy.

Tradycyjnie wydajemy nasz album w polskiej i angielskiej wersji językowej oraz w formie bezpłat-
nych e-booków, by móc podzielić się tą publikacją z jak najszerszym gronem odbiorców. W albumie 
łączymy naszą miłość do zdjęć z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego i oddanie, z jakim co-
dziennie pracujemy, gromadząc, opracowując i digitalizując historycznie ważne zbiory, a także upo-
wszechniając wiedzę o dziedzictwie, które przechowujemy dla przyszłych pokoleń.

Chciałabym bardzo podziękować pracownikom Narodowego Archiwum Cyfrowego za ich pracę 
i poświęcenie, dzięki którym możliwe było wydanie tego i poprzednich albumów, a także Muzeum Po-
wstania Warszawskiego, które jest właścicielem praw autorskich do części zdjęć z czasów powstania. 
Bez nich nie moglibyśmy w pełni opowiedzieć historii uwiecznionej przez Stefana Rassalskiego.

Malwina Rozwadowska
Dyrektorka Narodowego Archiwum Cyfrowego
czerwiec 2021
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O Stefanie 
Rassalskim

RozDzIAł I 

Artysta malarz i grafik, historyk sztuki, redaktor, publicysta – tak 
o Stefanie Rassalskim (1910–1972) pisano w zapowiedziach jego 
wystaw oraz recenzjach, które pojawiały się w „Kurierze Polskim”, 

„Tygodniku Kulturalnym” czy „Expressie Wieczornym”. Tak też wspo-
minano go pośmiertnie w notkach zamieszczanych w warszawskich 
i ogólnopolskich gazetach1. Dopiero z początkiem XXI wieku zwró-
cono uwagę na jego działalność dokumentalistyczną i fotograficzną2, 
która w ostatnich latach – staraniami przede wszystkim Muzeum 
Powstania Warszawskiego i Narodowego Archiwum Cyfrowego – 
zaczęła wychodzić na pierwszy plan. Dzięki temu Rassalski stał się 
bardziej obecny w społecznej świadomości jako fotograf czasów 
powstania i tużpowojennej Warszawy, jej skrupulatny dokumenta-
lista, a zarazem czuły obserwator.

Stefan Rassalski urodził się 26 grudnia 1910 roku w Symonowie 
na Wołyniu jako syn Romualda, kierownika gorzelni w miejscowym 
majątku, i Zofii z Siekierzyńskich. Po I wojnie światowej rodzina 
Rassalskich kilkukrotnie zmieniała miejsce zamieszkania w okolicach 
Równego i Kiwerców, w ślad za kolejnymi posadami obejmowanymi 
przez Romulada3. Stefan zdał maturę eksternistycznie w Równem, 
następnie zaś w latach 1928–1933 podjął naukę w Wolnej Szkole 
Malarstwa i Rysunku w Lublinie4. W 1932 roku zajął się techniką 
drzeworytniczą, tworząc pod wpływem sztuki ludowej oraz grafik 

1 Teczka z materiałami dokumentującymi działalność artystyczną Stefana Rassal-
skiego, zawierająca m.in. druki ulotne z wystaw oraz wycinki prasowe, znajduje się 
w zbiorach Działu Dokumentacji Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie.
2 Zob. np. M. Pieczyński, Don Kichot wśród ruin, „Art&Business”, 9/2006, s. 27–29.
3 Romuald był wtedy kolejno: pracownikiem państwowym, buchalterem 
i nadleśniczym. Zob. M. Zakrzewska, Stefan Rassalski, [w:] Polski Słownik Biogra-
ficzny, t. XXX, Wrocław 1987, dostępny też w wersji online:  
www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/stefan-rassalski [dostęp: 21.04.2021].
4 Zob. tamże. Była to filia krakowskiej prywatnej szkoły prowadzonej przez  
Ludwikę Mehofferową (bratową Józefa Mehoffera), a następnie przez lubelską 
malarkę Jadwigę Miłosiową.

About  
Stefan Rassalski

ChApteR I 

Painter and graphic designer, art historian, editor, journalist; these 
were the words used to describe Stefan Rassalski (1910–1972) in 
the announcements and reviews of his shows, published in Kurier 
Polski [Polish Courier], Tygodnik Kulturalny [Culture Weekly] and Ex-
press Wieczorny [Evening Express]. This is also how he was remem-
bered in the obituaries published in local and national newspapers1. 
It wasn’t until the beginning of the 21st century that his documen-
tary and photographic work was given recognition2. In recent years, 
owing mainly to the efforts of the Warsaw Rising Museum and the 
National Digital Archives, this aspect finally came to the forefront, 
and the general public became more aware of Rassalski’s work doc-
umenting Warsaw during the Uprising and in the post-war period, 
as both its scrupulous recorder and passionate observer.

Stefan Rassalski was born on the 26th of December 1910 in 
Symonov in Volhynia. His father Romuald was the manager of the 
brewery at a local estate, and his mother was Zofia Siekierzyńska. 
After WWI, the Rassalski family moved several times between 
Równe and Kiwerce, following Romuald wherever his subsequent 
jobs took him3. Stefan passed his baccalaureate exam externally in 
Równe and between 1928 and 1933 went on to study at the Free 
School of Painting and Drawing in Lublin4. In 1932, he turned to the 

1 A folder with documents recording Rassalski’s artistic career, including exhibi-
tion pamphlets and press cuttings, can be found in the Documentation Department 
of the Zachęta National Gallery of Art in Warsaw.
2 See M. Pieczyński, Don Kichot wśród ruin [Don Quixote among ruins],  
Art&Business, No. 9 (2006): pp. 27–29.
3 Romuald worked subsequently as a public servant, bookkeeper and chief 
forester. See M. Zakrzewska, Stefan Rassalski, in Polski Słownik Biograficzny [Polish 
Biographical Dictionary], vol. XXX (Wrocław 1987), available online at:  
www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/stefan-rassalski [accessed: 21.04.2021]. 
4 Ibid. The school was a branch of a private Krakow-based school run first by 
Ludwika Mehoffer (sister-in-law to the famous painter Józef Mehoffer) and later 
by a Lublin painter, Jadwiga Miłosiowa.

Anna Lebensztejn, Łukasz Karolewski

http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/stefan-rassalski
http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/stefan-rassalski
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Warszawy, a także portrety gestapowców na potrzeby pod-
ziemia13, podczas gdy jego żona Lucyna odpowiadała za zaopa-
trzenie, archiwum i ewidencję pracowni. Rassalski należał także 
do Wojskowej Służby Ochrony Powstania, założonej w 1941 roku 
formacji pomocniczej, przygotowanej przez Związek Walki 
Zbrojnej (później Armię Krajową) na wypadek powszechnego po-
wstania przeciwko okupantowi. Prowadził również tajne komplety 
z rysunku odręcznego i perspektywy wykreślnej na Politechnice 
oraz z technik drukarskich i graficznych w tajnej Szkole Dziennikar-
stwa. Razem z małżonką mieszkali w tym czasie w Domu Profe-
sorów Politechniki przy ul. Koszykowej 75, gdzie urodził się ich syn 
Bożydar (1941–2020), późniejszy dziennikarz „Sztandaru Młodych” 
i Programu III Polskiego Radia. W 1944 roku został wdowcem – 
Lucyna Rassalska zmarła 29 maja w wyniku komplikacji po operacji 
wyrostka robaczkowego.

W czasie powstania warszawskiego Rassalski służył jako 
dowódca plutonu Wojskowej Służby Ochrony Powstania w rejonie 
Politechniki Warszawskiej. To w jej ogrodach o godzinie W wy-
konał swoje pierwsze powstańcze zdjęcie, przedstawiające zbiórkę 
grupy powstańców z kilku niekompletnych oddziałów14. W kolej-
nych dniach dokumentował sceny z powstańczego życia, trwające 
walki i zniszczenia budynków, poruszając się w okolicach ul. Pięknej, 
Poznańskiej i pl. Zbawiciela15. Po wycofaniu się powstańców z Poli-
techniki przeniósł się na ul. Noakowskiego 1216. Posługiwał się apa-
ratem Vito I marki Voigtlander, borykając się przy tym z brakiem 
wody niezbędnej do wywoływania filmów – jak sam wspominał, 
używał wywoływacza o kolorze mocnej kawy, a zdjęcia utrwalał 
w „mokrym błocie”, pomimo czego zachowane do dziś negatywy 
są zadziwiająco dobrej jakości17. Rassalski tak opisywał tamten 
czas: „Fotoreportaż powstańczy był pasją tak namiętną, że nie 
zdawałem sobie sprawy z ogromnego niebezpieczeństwa, jakie się 
z tym wiązało (…). Była to pasja, w której zapominało się o nie-
bezpieczeństwie, a wzrastało ono z każdą sekundą. Tak czy inaczej 
przy największej nawet wprawie trzeba było regulować aparat, 
ustawić czas migawki, zblendować, ustawić ostrość i komponować. 
To komponowanie właśnie kazało wychylić się zza osłony, kazało 
postąpić krok naprzód lub podnieść się wyżej, niż na to pozwalało 
bezpieczeństwo (…)”18. Ten niezwykły zapał, a zarazem arty-
styczne zacięcie Rassalskiego można dostrzec w zachowanych do 
dziś powstańczych fotografiach – zaledwie dwustu z wyjściowej 

13 Zob. W. Żdżarski, Historia fotografii warszawskiej, Warszawa 1974, s. 227. 
14 Zob. J. Boniecki, dz. cyt.
15 Zob. H. Latoś, Z historii fotografii wojennej, Warszawa 1985, s. 169. 
16 Tamże. 
17 Zob. J. Boniecki, dz. cyt., s. 216.
18 Cyt. za J. Boniecki, dz. cyt.

Władysława Skoczylasa i Tadeusza Kulisiewicza5. Rassalski współ-
zakładał również w Lublinie Związek Malarzy „Krąg”, wśród 
którego celów znajdowało się „szerzenie kultury malarskiej na 
Kresach Wschodnich”6. W tym czasie podjął studia w warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, uzyskując dyplom w latach 1933–1935; 
w latach 1933–1936 studiował także historię sztuki na Uniwersy-
tecie Warszawskim7. Jego prace artystyczne prezentowane były 
w trakcie kolejnych edycji Salonu Lubelskiego (1934–1936)8, a także 
na dwóch istotnych wystawach w Warszawie: I Salonie Zimowym 
Instytutu Propagandy Sztuki (1935) oraz Wystawie malarstwa, grafiki 
i rzeźby w Resursie Obywatelskiej (1937)9. W 1936 roku zamieszkał 
na stałe w Warszawie, gdzie rzucił się w wir pracy reporter-
skiej i dziennikarskiej. Został współpracownikiem m.in. „Kuriera 
Polskiego”, „Kuriera Porannego”, „Czci pracy” i „Zwierciadła”. Za-
przyjaźnił się z Jerzym Hulewiczem, który znacząco wpłynął na jego 
artystyczny rozwój. Rassalski rozpoczął ponadto działalność jako 
ilustrator powieści i pism dla młodzieży10.

We wrześniu 1939 roku ożenił się z Lucyną Janiną Wolfke 
(1918–1944), córką wybitnego fizyka Mieczysława Wolfkego, profe-
sora Politechniki Warszawskiej11. Z inicjatywy tego ostatniego, już 
w 1940 roku powstało konspiracyjne laboratorium fotograficzne 
w podziemiach Zakładu Fizyki Politechniki Warszawskiej, którego 
współorganizatorem został również pasjonujący się fotografią 
Rassalski, działający pod pseudonimem „Ster”12. Wraz z innymi 
pracownikami komórki – inż. Zbigniewem Toniszewskim i oficerem 
Armii Ludowej inż. Janem Makulskim – pracował przy wytwarzaniu 
fałszywych dokumentów tożsamości i – za pomocą teleobiek-
tywów – wykonywał dokumentację niemieckich zbrodni na ulicach 

5 Zob. tamże.
6 Związek Malarzy „Krąg” powstał w 1931 roku i zrzeszał absolwentów Wolnej 
Szkoły Malarstwa i Rysunku L. Mehofferowej w Krakowie i Lublinie. Do 1934 roku 
siedziba „Kręgu” znajdowała się w Krakowie, następnie została przeniesiona do 
Lublina, gdzie dokonano ponownej rejestracji Związku w 1935 roku. Zob.  
http://www.zpap-lublin.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=86  
[dostęp: 21.04.2021]. Rassalski miał brać udział we współzakładaniu lubelskiego 

„Kręgu” w 1933 roku. Zob. M. Zakrzewska, dz. cyt.
7 M. Zakrzewska podaje rok 1933 w ślad za informacjami przekazanymi 
przez Stefana Rassalskiego do słownika Artyści plastycy okręgu warszawskiego ZPAP 
1945–1970, zaznaczając że w wykazach studentów ASp i UW Rassalski nie figuruje. 
Zob. M. Zakrzewska, dz. cyt. Rassalski w kwestionariuszach osobowych zachowa-
nych we wspomnianej teczce w Dziale Dokumentacji Zachęty wskazywał nato-
miast, że studia w ASp w Warszawie odbył w latach 1933–1935.
8 Informacja podana przez Rassalskiego w Kwestionariuszu dla uczestników 
II Ogólnopolskiej Wystawy Grafiki Artystycznej i Rysunku, znajdującym się w teczce 
z materiałami dokumentującymi jego działalność artystyczną w Zachęcie. 
9 Zob. M. Zakrzewska, dz. cyt.
10 Tamże. 
11 Tamże. 
12 Zob. J. Boniecki, Archiwum Dokumentacji Mechanicznej. Przewodnik po zasobie 
fotografii 1840–2004, Warszawa 2005, s. 214. 

was using the alias ‘Ster’ [Rudder]. Together with his colleagues – 
an engineer named Zbigniew Toniszewski and a People’s Army 
officer and engineer named Jan Makulski – he forged identity 
documents and used a telephoto lens to record German crimes 
committed on the streets of Warsaw and to take portraits of 
Gestapo officers for the Resistance13. Meanwhile, his wife Lucyna 
was responsible for the lab’s supplies, archives and registers. Apart 
from that, Rassalski signed up for Military Service for the Protec-
tion of the Uprising [Wojskowa Służba Ochrony Powstania or 
WSop] – an auxiliary formation established in 1941 by the Union for 
Armed Struggle, later renamed the Home Army [Związek Walki 
Zbrojnej and Armia Krajowa, respectively], in the event of a pop-
ular uprising against the occupying forces. He also held secret 
courses in drawing and perspective at the Technical University and 
printing and engraving techniques at the undercover School of 
Journalism. At that time, he and his wife were living at the Home 
for Technical University Lecturers at No. 75 Koszykowa Street, 
where their son Bożydar (1941–2020), later a journalist at Sztandar 
Młodych [Standard for the Young] and Polish Radio 3, was born. In 
1944 Rassalski became a widower when Lucyna died on May 29th 
due to post-appendectomy complications.

During the Warsaw Uprising, Rassalski served as a platoon 
commander with the Military Service for the Protection of the 
Uprising (WSop) in the area around the Technical University. It was 
there on the campus that he took his first photo of the Uprising, 
featuring a group of insurgents from several incomplete units 
during the ‘W’ Hour14. Over the following days, moving around 
the area of Piękna and Poznańska streets and Saviour’s Square 
[Plac Zbawiciela], he recorded scenes from the insurgents’ lives, 
the ongoing battles and the destruction of buildings15. When the 
insurgents retreated from the Technical University, he moved 
to No. 12 Noakowskiego Street.16 He was using a Voigtlander 
Vito I camera, but water shortages meant that developing films 
became a struggle. According to his own words, he was reduced 
to using a developing agent the colour of strong coffee and fixing 
his photographs in ‘wet mud’. Despite that, the surviving nega-
tives are of surprisingly good quality17. Rassalski described those 
days thus: ‘Recording the Uprising was such a passion that I was 
oblivious to the risks that came with it […]. It was a passion that 

13 See W. Żdżarski, Historia fotografii warszawskiej [The History of Warsaw 
Photography], (Warsaw 1974): p. 227. 
14 See Boniecki, Archiwum.
15 See H. Latoś, Z historii fotografii wojennej [The History of WWII Photography] 
(Warsaw 1985), p. 169. 
16 Ibid. 
17 See Boniecki, Archiwum, p. 216.

graphic art of the woodcut. His style was influenced by folk art and 
the engravings of Władysław Skoczylas and Tadeusz Kulisiewicz5. He 
co-founded a painters association called ’Krąg’ [The Circle] in Lublin; 
its aim, among other things, was to ‘spread the culture of painting 
across the Eastern Borderlands of Poland’6. At the same time 
(1933–1935), Rassalski began his studies at the Warsaw Academy of 
Fine Arts, where he graduated with a diploma. Additionally, be-
tween 1933 and 1936 he studied art history at Warsaw University7. 
His works were exhibited at three successive editions of the Lublin 
Salon (1934–1936)8 and two major shows in Warsaw: the 1st Winter 
Salon of the Art Propagation Institute [Instytut Propagandy Sztuki] 
in 1935, and the Exhibition of painting, engraving and sculpture at the 
Citizens’ Association [Resursa Obywatelska] in 19379. In 1936 he 
moved to Warsaw permanently and threw himself into reporting 
and journalism. He published at Kurier Polski [Polish Courier], Kurier 
Poranny [Morning Courier], Cześć pracy [Glorious Labour], Zwierci-
adło [The Mirror] and other papers. He became friends with Jerzy 
Hulewicz, who was to have a great impact on his artistic develop-
ment, and took up work as an illustrator of novels and magazines for 
young readers10.

In September 1939, he married Lucyna Janina Wolfke (1918–1944), 
the daughter of renowned physicist Mieczysław Wolfke, professor 
at the Warsaw Technical University11, on whose initiative a secret 
photographic laboratory was set up in 1940 in the basement of 
the University’s Physics Department. Rassalski, passionate about 
photography, was one of the lab’s co-organisers12. At that time he 

5 Ibid.
6 ’Krąg’ was established in 1931. Its members were graduates of L. Mehoffer’s 
Free School of Painting and Drawing in Krakow and Lublin. By 1934 the offices of 

’Krąg’ were moved to Krakow and then back to Lublin, where the association was 
re-registered in 1935. See: http://www.zpap-lublin.pl/index.php?option=com_con-
tent&view=category&id=86 [accessed: 21.04.2021]. Rassalski was one of the associa-
tion’s founders in Lublin in 1933. See Zakrzewska, Stefan Rassalski.
7 Zakrzewska quotes the date 1933 following information provided by Stefan 
Rassalski for the dictionary of members of the Association of the Polish Painters 
and Designers 1945–1970 (Artyści plastycy okręgu warszawskiego ZPAP 1945–1970), but 
she makes a note that Rassalski’s name is not on the student register of either the 
Fine Arts Academy nor Warsaw University. See Zakrzewska, Stefan Rassalski. In the 
personal questionnaires preserved in the folder kept in Zachęta’s Documentation 
Department, Rassalski mentioned again that he studied at the Warsaw Fine Arts 
Academy in 1933–35. 
8 According to the information given by Rassalski in the questionnaire for the 
participants of the 2nd Nationwide Artistic Engraving and Drawing Exhibition, found 
in the Zachęta folder documenting his artistic career.
9 See Zakrzewska, Stanisław Rassalski.
10 Ibid. 
11 Ibid.
12 See J. Boniecki, Archiwum Dokumentacji Mechanicznej. Przewodnik po zasobie fo-
tografii 1840–2004 [The Archive of Mechanic Documentation. The Photo Collection 
Directory 1840–2004], (Warsaw 2005): p. 214. 

http://www.zpap-lublin.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=86
http://www.zpap-lublin.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=86
http://www.zpap-lublin.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=86
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liczby ponad tysiąca przekazanych do Biura Informacji i Propagandy 
AK. Zawierają one ujęcia płonącej Politechniki i spowitego dymem 
miasta, wykonane z dachu budynku przy ul. Noakowskiego w kie-
runku Nowogrodzkiej oraz chwytane na gorąco, reportażowe 
sceny: biegnąca pod barykadą łączniczka, niszczenie hitlerowskich 
symboli, wiercenie studni czy powstańczy pogrzeb. Nie brakuje 
tu również zdjęć pozowanych czy uważnie skomponowanych 
zestawień, w których drobne ludzkie sylwetki zderzają się z mo-
numentalną masą gruzu. W spuściźnie Rassalskiego znaleźć można 
także uliczne kompozycje, w których strzaskane budynki górują 
nad barykadą zbudowaną z równo ustawionych kubłów na śmieci. 
Powstanie w jego dokumentacji prezentuje się z całym swym 
dramatyzmem i heroizmem. Sam Rassalski po kapitulacji opuścił 
Warszawę wraz z ludnością cywilną, wynosząc zestaw swych ne-
gatywów ukryty w lasce19. Z obozu przejściowego w Pruszkowie 
został zwolniony jako niezdolny do pracy, a zarazem jako jedyny 
opiekun swojego syna Bożydara. Wraz z nim trafił do Poronina, 
gdzie doczekał wyzwolenia w styczniu 1945 roku20.

19 Informacja podana w ślad za Joanną Jastrzębską z Muzeum Powstania War-
szawskiego. Zob. https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/56,95080,18553649,foto-
graficzny-sprawozdawca,,1.html?disableRedirects=true [dostęp: 21.04.2021]. 
20 Wywiad Michała Gostkiewicza z Bożydarem Rassalskim na łamach „Gazety 
Wyborczej”, https://weekend.gazeta.pl/weekend/7,152121,16500066,bozydar-rassalski-

-caly-narod-lecial-zobaczyc-ze-dom-zbudowali.html [dostęp: 23.04.2021].

made one forget about danger, and yet that danger increased with 
every second. One way or another, regardless of your experience, 
you still had to set the camera up, adjust the shutter speed and 
aperture, set the focus and compose the frame. It was this last 
part, composition, that made you lean out of your cover, take 
a step forward or stick your head out further than was safe 
[…]’18. Rassalski’s incredible zeal and artistic bent shine through 
his photographs of the Uprising, though only 200 survive from 
out of the initial thousand plus that he provided the Home Army’s 
Bureau of Information and Propaganda. They include such images 
as the burning Technical University or the whole city smothered 
in smoke, taken from the rooftop of a building on Noakowskiego 
Street looking towards Nowogrodzka Street. Then there are the 
documentary shots taken in the heat of the moment: a female 
courier running along a barricade, the destruction of Nazi symbols, 
the drilling of a well or an insurgent’s funeral. Finally, we have many 
carefully posed or composed frames, with tiny human figures 
captured against the background of enormous heaps of rubble, 
or street compositions with shattered buildings towering over 
barricades made out of orderly rows of rubbish bins. Rassalski’s 
work documents the Uprising in all its drama and heroism. After 
the capitulation, he left Warsaw along with the civilian popula-
tion, carrying a stash of negatives hidden in a walking stick19. He 
was released from the transit camp in Pruszków on the grounds 
of his inability to work and because he was the sole guardian of 
his son Bożydar. Both of them were sent to Poronin, where they 
remained until January 1945, when Poland was liberated20.

18 As quoted by Boniecki, ibid.
19 Information repeated after Joanna Jastrzębska from the Warsaw Uprising 
Museum. See: https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/56,95080,18553649,fotogra-
ficzny-sprawozdawca,,1.html?disableRedirects=true [accessed: 21.04.2021]. 
20 See Michał Gostkiewicz’s interview with Bożydar Rassalski, published in 
Gazeta Wyborcza, https://weekend.gazeta.pl/weekend/7,152121,16500066,bozydar-ras-
salski-caly-narod-lecial-zobaczyc-ze-dom-zbudowali.html [accessed: 23.04.2021].

Lucyna Rassalska (z d. Wolfke), 1939–1944

Lucyna Rassalska (née Wolfke), 1939–1944

Stefan Rassalski z żoną Lucyną na spacerze przy Barbakanie, 
1939–1944

Stefan Rassalski and his wife Lucyna on a stroll by the  
Barbican, 1939–1944

Stefan Rassalski z synem Bożydarem, 1941

Stefan Rassalski and his son Bożydar, 1941

https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/56,95080,18553649,fotograficzny-sprawozdawca,,1.html?disableRedirects=true
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/56,95080,18553649,fotograficzny-sprawozdawca,,1.html?disableRedirects=true
https://weekend.gazeta.pl/weekend/7,152121,16500066,bozydar-rassalski-caly-narod-lecial-zobaczyc-ze-dom-zbudowali.html
https://weekend.gazeta.pl/weekend/7,152121,16500066,bozydar-rassalski-caly-narod-lecial-zobaczyc-ze-dom-zbudowali.html
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/56,95080,18553649,fotograficzny-sprawozdawca,,1.html?disableRedirects=true
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/56,95080,18553649,fotograficzny-sprawozdawca,,1.html?disableRedirects=true
https://weekend.gazeta.pl/weekend/7,152121,16500066,bozydar-rassalski-caly-narod-lecial-zobaczyc-ze-dom-zbudowali.html
https://weekend.gazeta.pl/weekend/7,152121,16500066,bozydar-rassalski-caly-narod-lecial-zobaczyc-ze-dom-zbudowali.html
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Niemiecki posterunek przed szpitalem wojskowym 
w kamienicy przy ul. Klonowej 16, 1939

German checkpoint in front of the military hospital at  
No. 16 Klonowa St., 1939

Żyd prowadzony przez niemieckich żołnierzy, 1939

A Jewish man being led away by German soldiers, 1939
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Powstaniec na podwórku posesji przy ul. Piusa XI,  
sierpień 1944

An insurgent in the courtyard of a building on Piusa XI St., 
August 1944

Powstanie warszawskie – przejście między dwustronną 
barykadą na skrzyżowaniu ul. Marszałkowskiej i ul. Piusa XI, 
sierpień 1944

The Warsaw Uprising – the passageway between a double 
barricade at the junction of Marszałkowska and Piusa XI 
Streets, August 1944
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Stefan Rassalski na tle barykady na ul. Lwowskiej,  
sierpień 1944

Stefan Rassalski in front of a barricade on Lwowska St., 
August 1944

Barykada na ul. Hożej, przy skrzyżowaniu z Kruczą, sierpień 
1944

A barricade on Hoża St., at the corner of Krucza St., August 
1944

Stefan Rassalski fotografuje wrak niemieckiego samochodu 
przy ul. Piusa XI, wrzesień 1944

Stefan Rassalski photographing a wrecked German vehicle 
on Piusa XI St., September 1944
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Powstaniec w domu przy ul. Noakowskiego, sierpień 1944

An insurgent in a house on Noakowskiego St., August 1944

Płonące gmachy Politechniki Warszawskiej, widziane 
z budynku przy ul. Noakowskiego, wrzesień 1944

The Warsaw Technical University in flames, seen from 
a building on Noakowskiego St., September 1944
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Pogrzeb powstańca na terenie Politechniki Warszawskiej, 
sierpień 1944

Funeral for an insurgent in the grounds of the Warsaw 
Technical University, August 1944

Gruzy i zerwany dach kamienicy na ul. Kruczej, wrzesień 1944

Rubble and the collapsed roof of a building on Krucza St., 
September 1944

Grób kpr. pchor. Zbigniewa Świtała „Rokity” z batalionu 
„Kiliński” w ruinach kamienicy przy ul. Górskiego 2, 1945–1946

The grave of cadet corporal Zbigniew Świtał aka ‘Rokita’ 
of the Kiliński Battalion, in the ruins of the building at 
No. 2 Górskiego St., 1945–1946
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Rassalski przyjechał do Warszawy w marcu 1945 roku i z zapałem 
zaangażował się w życie odradzającego się miasta. Znalazł się 
wśród pierwszej kadry pracowników Biura Odbudowy Stolicy, 
w którym prowadził pracownię dokumentacyjno-fotograficzną21. 
Powrócił także do swoich przedwojennych dziennikarskich zajęć: 
został sekretarzem redakcji „Stolicy”, w której publikował liczne 
teksty o urbanistyce i projektach odbudowy Warszawy; pisał 
także do „Nowin Literackich”, „Warszawy” i „Tygodnika Kultural-
nego”22. Związał się wówczas z zatrudnioną w „Stolicy” Joanną 
Czyżewską, która przez wiele lat towarzyszyła mu w dokumen-
towaniu zniszczeń i odbudowy miasta. Bujnie rozwijała się także 
jego twórczość graficzna i malarska, prezentowana na stołecznych 
pokazach: I Salonie Warszawskiego zpAp (1947), wystawie grupy 

„Warszawa” (1948), której był współzałożycielem oraz kolejnych 
edycjach Wystawy Okręgowej Warszawskiego zpAp23.

Te trzy wątki jego działalności zawodowej – architektoniczny, 
reporterski i artystyczny – zapisały się również w fotografiach 
jego autorstwa, znajdujących się obecnie w zbiorach Narodowego 
Archiwum Cyfrowego, z których większość pochodzi z okresu 
1946–1949. Rassalski uważnie przyglądał się architekturze stolicy – 
dokumentował przede wszystkim ruiny miasta i prowadzone 
prace budowlane. Uwiecznił zburzone kamienice, pałace, świątynie 
i gmachy użyteczności publicznej, jak również panoramy ruin 
Warszawy, m.in. z terenu byłego getta. Dużo uwagi poświęcił od-
budowie miasta: odgruzowaniu, rozbiórce wypalonych budynków, 
przekuwaniu torów tramwajowych, budowie domów, przebijaniu 
nowych ulic i konserwacji zabytków. Z dziennikarską pasją łapał 
też migawki z codziennego życia zrujnowanej stolicy: transport 
publiczny, handel na ulicach, przechodniów, reklamy, sklepy, 
księgarnie i zakłady usługowe, modę damską i męską, bawiące się 
dzieci, żeglugę na Wiśle, wydobycie piasku oraz odbudowę mostów. 
Dokumentował również najważniejsze wydarzenia publiczne, które 
urozmaicały trudną codzienność – otwarcia kolejnych obiektów, 
odsłonięcia pomników, pochody pierwszomajowe, procesje Bożego 
Ciała czy pogrzeby: Macieja Rataja w Palmirach i prymasa Augusta 
Hlonda w Warszawie.

W jego twórczości fotograficznej zaznaczają się przy tym dwa 
nurty. Jeden ma charakter reportażowych cykli, w których autor 
skrupulatnie zapisywał na kliszy kolejne odcinki opowieści. Rassalski 
fotografował metodycznie, dom po domu, uwieczniając całe pie- 
rzeje zburzonych ulic. Widać to przykładowo na jego zdjęciach 

21 Zob. M. Zakrzewska, dz. cyt.
22 Zob. M. Pieczyński, dz. cyt., s.27–28. 
23 Zob. informacje zawarte przez Rassalskiego w Kwestionariuszu znajdującym się 
w teczce w Zachęcie. 

Rassalski returned to Warsaw in March 1945 and threw himself 
with enthusiasm into the life of a reawakening city. He joined the 
first ranks of the Office for the Renovation of the Capital [Biuro 
Odbudowy Stolicy or BoS] and took charge of its photography 
and documentation unit21. He resumed his pre-war work as 
a journalist and became the editorial secretary of the magazine 
Stolica [The Capital], where he published numerous articles about 
urban planning and Warsaw’s renovation projects. He also wrote 
for Nowiny Literackie [Literary News], Warszawa [Warsaw] and 
Tygodnik Kulturalny [Culture Weekly]22. It was at this time that he 
became involved with Joanna Czyżewska, who worked at Stolica 
and along with him spent many years recording the destruction and 
renovation of the city. His graphic and painting talents flourished, 
and he exhibited his works at various Warsaw shows: the 1st Salon 
of the Warsaw Association of Polish Artists and Designers (1947), 
the joint exhibition of the ‘Warsaw’ group, of which he was a co-
founder, as well as successive editions of the Warsaw Association 
of Polish Artists and Designers District Exhibition23.

These three elements of his professional life – architecture, 
journalism and art – left their mark on the photographs bequeathed 
to the National Digital Archives collection, most of which he took 
between 1946 and 1949. Rassalski was a keen observer of the city’s 
architecture: his focus was mainly on its ruins and reconstruction. He 
captured shattered tenement buildings, palaces, churches and public 
buildings, as well as panoramic views of the wreckage, including the 
site of the former Ghetto. He paid particular attention to the city’s 
reconstruction: the removal of rubble, the demolition of burnt out 
houses, the reconstruction of tram tracks, the erection of new 
buildings, the marking out of new streets and the preservation of 
historical monuments. He was also full of the reporter’s zeal for 
capturing snapshots of everyday life in the ruined capital: public trans-
port, street vendors, pedestrians, advertisements, stores, bookshops 
and services, male and female fashions, children at play, sailing on the 
Vistula, the dredging of the river for sand and the reconstruction of 
bridges. Finally, he recorded key public events that brought some 
relief from the daily grind: the official openings of new buildings, the 
unveiling of monuments, Labour Day parades, Corpus Christi pro-
cessions – and funerals, such as that of the statesman Maciej Rataj in 
Palmiry or Poland’s primate August Hlond in Warsaw.

All the while, there were two recurring aspects that stand 
out throughout his work. One was his series of reporting-style 

21 See Zakrzewska Stanisław Rassalski.
22 See Pieczyński, Don Kichot, pp. 27–28. 
23 See information given by Rassalski for the questionnaire kept in the  
Zachęta folder. 

ukazujących Trakt Królewski: praktycznie każda kamieniczka 
Nowego Światu czy Krakowskiego Przedmieścia ma swój portret, 
indywidualny lub z jedną czy dwiema sąsiadkami. Budynki te były 
fotografowane wielokrotnie, o różnych porach roku, najpierw 
w stanie kompletnego zniszczenia, następnie w trakcie pierwszych 
prac zabezpieczających, częściowo odbudowane, podczas robót 
wykończeniowych i wreszcie odbudowane, lśniące nowością. Są 
to proste, surowe, dokumentalne ujęcia, jakby żywcem wyjęte 
z przedwojennego Referatu Gabarytów. Podobny dokumen-
talistyczny zabieg pojawiał się w jego relacjach z publicznych 
wydarzeń: kolejne klatki filmu odtwarzają minuta po minucie ich 
przebieg, często z jednego punktu obserwacyjnego, pokazując ko-
lejnych bohaterów na tle stałej scenografii lub odwrotnie, ukazując 
centralną scenę z różnych perspektyw. Podobne reportażowe 
nastawienie obecne jest także w cyklach poświęconych życiu 
codziennemu powojennej stolicy: odradzającemu się handlowi 
ulicznemu, wydobywaniu piasku z dna Wisły czy środkom komuni-
kacji miejskiej.

Drugi nurt to spojrzenie wrażliwego twórcy, w którym 
wyraźnie zaznacza się jego zaplecze jako artysty i historyka sztuki. 
Rassalski koncentruje się tu na detalach, fragmentarycznych uję-
ciach albo zestawieniach zniszczeń i normalnego życia. Najdobitniej 
ilustrują to zbliżenia strzaskanych posągów mijanych przez zabie-
ganych przechodniów, kompozycje sprawiające wrażenie pejzaży 
z antycznymi ruinami, a także oddziałujące na wyobraźnię obrazy 
pełne mgły lub rozproszonego światła, tworzące klimat „miasta 
duchów”.

Z początkiem lat 50. Rassalski porzucił praktycznie całkowicie 
twórczość fotograficzną24, koncentrując się na kolejnych cyklach 
grafik i obrazów, których dominującym motywem są powracające 
echa i symbole wojny. Powstały wtedy jego najbardziej rozpozna-
walne drzeworyty z Don Kichotem Warszawskim, szturmującym 
czołgi i druty kolczaste, oraz portrety warszawskich dziewczyn 
uczestniczących w powstaniu25. Jego prace zaprezentowane zo-
stały na dwóch warszawskich wystawach indywidualnych – w Ga-
lerii MDM (1964) oraz w Domu Artysty Plastyka (1970), a także na 
licznych krajowych i zagranicznych wystawach zbiorowych26. Ras-
salski aktywnie udzielał się także w Stowarzyszeniu Dziennikarzy 
Polskich, Sekcji Grafiki zpAp, Komisji Kultury zBoWiD oraz Komisji 

24 Ostatnie ze zdjęć Rassalskiego obejmują nowo zbudowany pl. Konstytucji, 
odbudowane Stare Miasto i pl. Dzierżyńskiego, na jednym widoczny jest też Pałac 
Kultury i Nauki.
25 Zob. katalog wystawy zorganizowanej przez Polski Związek Artystów 
Plastyków Stefan Rassalski. Malarstwo i grafika, Warszawa 1970 oraz M. Pieczyński, 
dz. cyt., s. 27–29.
26 M. Zakrzewska, dz. cyt.

photographs with successive episodes of a given story scrupulously 
recorded on film. Rassalski was very meticulous about his work: 
he went from house to house, capturing whole streets of destruc-
tion. One example of that are his photographs of the Royal Route 
[Trakt Królewski]: practically each and every building on Nowy 
Świat and Krakowskie Przedmieście streets has its portrait, either 
individually taken or else alongside one or two of its neighbours. 
Buildings were photographed many times over, at different times 
of the year, first in a state of complete destruction, then during 
the initial works to secure them, later when partly reconstructed, 
again during the finishing touches being put to them, and finally 
fully restored and brand new. The shots are plain and unpolished, 
documentary in style, as if straight out of a pre-war official munic-
ipal photo collection of building facades. A similar documentary 
approach can be detected in his photographs of public events: 
successive shots reveal the proceedings minute by minute, often 
from the same vantage point, capturing the ever-changing move-
ments of people against the same backdrop, or the other way 
round: showing one central scene from different angles. The same 
approach can be seen in his series about the everyday life of the 
city: the return of street vendors, the dredging of sand from the 
Vistula or the makeshift means of public transport.

The other type of photography is inspired by Rassalski’s artistic 
sensitivity, clearly influenced by his background in painting and art 
history. Here he focuses on details, fragmentary shots and juxta-
positions of the city’s destruction and everyday life. The most 
poignant images are close-ups of shattered statues with pedestrians 
hurrying past them, compositions that bring to mind landscapes 
with ancient ruins, and evocative images full of misty or diffused 
light, with an aura of ghostliness about them.

As the 50s began, Rassalski practically gave up photography24 
and focused instead on a few series of engravings and paintings. 
The main theme was recurring echoes and symbols of war. This 
was when his best known woodcuts, those of Don Quixote of 
Warsaw, were created, with the hero attacking tanks and charging 
barbed wire trenches. He also took portraits of Warsaw girls who 
took part in the Uprising25. His works were exhibited at two in-
dividual shows in Warsaw: one at the MDM Gallery (1964) and the 
other at the House of Artists Gallery (1970), as well as at many 

24 The last of Rassalski’s photographs include the newly constructed Consti-
tution Square [Plac Konstytucji], the restored Old Town, and Dzierżyński Square. 
One shows the Palace of Culture and Science.
25 See album from the Stefan Rassalski. Malarstwo i grafika [Stefan Rassalski. 
Painter and Engraver] exhibition organised by the Association of Polish Painters 
and Designers (Warsaw 1970), and Pieczyński, Don Kichot, pp. 27–29.
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Kultury Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa-Śródmieście27. 
Nigdy nie wstąpił do pzpR, jednocześnie szczęśliwie unikając komu-
nistycznych represji, jakim poddano wielu żołnierzy AK w okresie 
stalinowskim. Zmarł po długiej chorobie 17 listopada 1972 roku 
w Warszawie.

W 1978 roku jego spuścizna fotograficzna (oryginalne nega-
tywy małoobrazkowe, łącznie 4860 klatek, i cztery albumy autor-
skich wglądówek) została zakupiona od jego syna Bożydara do 
zasobu Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, przekształconego 
w 2008 roku w Narodowe Archiwum Cyfrowe. Autorskie stykówki 
Stefana Rassalskiego pokazują, że pierwotnie jego spuścizna foto-
graficzna była co najmniej dwukrotnie większa. Niestety do wielu 
zdjęć widocznych na stykówkach nie zachowały się negatywy, które 
najprawdopodobniej przepadły w redakcji „Stolicy” i innych pism, 
z którymi współpracował Rassalski. Dla niektórych ujęć brak nawet 
stykówek, wyrwanych z albumu lub odklejonych z jego kart. To, co 
jednak przetrwało, stało się punktem wyjścia dla niniejszego albumu, 
poświęconego twórczości fotograficznej Stefana Rassalskiego.

27 Tamże.

group exhibitions both in Poland and abroad26. Rassalski was an 
active member of the Polish Journalists’ Association, the Engraving 
Section of the Association of Polish Artists and Designers, the 
Culture Commission of the Society of Fighters for Freedom and 
Democracy, and the Culture Commission of the National Council 
for Warsaw’s City Centre District27. He never joined the Polish 
United Workers’ Party [pzpR], but thankfully managed to avoid the 
repressions inflicted by the communist regime on many former 
Home Army soldiers during the Stalinist period. He died following 
a protracted illness on the 17th of November 1972 in Warsaw.

In 1978 the photographs he left behind (original 35 mm neg-
atives comprising 4,860 frames, plus four albums of index prints) 
were purchased from his son Bożydar by the Mechanical Docu-
mentation Archives, which in 2008 became the National Digital 
Archives. Rassalski’s contact sheets indicate that his legacy must 
have been at least twice as large but, regrettably, many of the 
negatives for the photographs visible in the contact sheets were 
lost, probably somewhere in the offices of Stolica and the other 
publications where he worked. Some pictures lack even their 
contact sheets, torn out or unglued from album pages. Yet what 
survived became the starting point for the present album, focusing 
solely on Rassalski’s photography.

26 Zakrzewska, Stanisław Rassalski.
27 Ibid.

Autoportret, 1945–1950

Self-portrait, 1945–1950
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Stefan Rassalski na zniszczonej barykadzie z płyt 
chodnikowych przy Rynku Starego Miasta, 1946

Stefan Rassalski on a destroyed barricade made  
of paving stones in the Old Town Square, 1946

Stefan Rassalski na tle zniszczonego gmachu Politechniki 
Warszawskiej, 1946 

Stefan Rassalski in front of the destroyed Warsaw Technical 
University, 1946

Stefan Rassalski przy kapitelu kolumny Zygmunta III Wazy. 
W tle kościół św. Anny na Krakowskim Przedmieściu, 1947

Stefan Rassalski next to the capital of Sigismund’s Column. 
In the background: St. Anne’s Church on Krakowskie 
Przedmieście St., 1947
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Przejazd pod gmachem sądu przy pl. Krasińskich. 
W tle kościół garnizonowy Matki Bożej Królowej 
Polski, 1946–1947

Crossing in front of the court building on Krasiński 
Square. In the background – the Holy Mother 
Queen of Poland garrison church, 1946–1947

Joanna Czyżewska, 1948
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Prace budowlane przy wjeździe do tunelu linii średnicowej 
od strony Powiśla, 1947

Construction work at the Powiśle entrance to the tunnel 
of the cross-city railway line, 1947

Stefan Rassalski na balkonie domu przy ul. Chocimskiej 31, 
1947

Stefan Rassalski on the balcony of a house at  
No. 31 Chocimska St., 1947

Odbudowany Pałac Wesslów przy ul. Krakowskie 
Przedmieście 25, 1948

The reconstructed Wessel Palace at No. 25 Krakowskie 
Przedmieście St., 1948
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Ustawianie odbudowanej Kolumny Zygmunta III Wazy 
na pl. Zamkowym. Na pierwszym planie widoczny Stefan 
Rassalski z partnerką Joanną Czyżewską, 11 lipca 1949

Erection of the repaired Sigismund’s Column on Castle 
Square. In the foreground – Stefan Rassalski and his partner 
Joanna Czyżewska, July 11th 1949

Joanna Czyżewska na schodach prowadzących z Trasy W-z na 
pl. Zamkowy, 1949

Joanna Czyżewska on the steps leading from the East-West 
Thoroughfare to Castle Square, 1949
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The Warsaw Formula
ChApteR II

What is a modern city? What factors combine to create this com-
plex spatial and functional structure? What traits and elements 
give it an urban or provincial character? Is it simply a collection 
of buildings of appropriate scale and function, squares, parks and 
streets? Could it exist without people – its inhabitants, connected 
to it through their family ties, work or simply fate and motivation? 
A modern city and yet a city full of history; a city of industrial 
development and a city of science.

An urban entity can be called into being for many reasons and 
reflect both visions of the future and material traces of the past. 
When the German occupation ended, many urban planners, archi-
tects, politicians and researchers asked themselves what should the 
new, improved Warsaw be like. The question was not mere casual 
speculation or an exercise in indulgent fantasies: it was necessitated 
by the reality of the destruction that had been wrought. After the 
end of the war in 1945, the enormity of the challenges faced by 
the city became obvious: Warsaw both could and needed to be 
‘invented’ anew, almost in its entirety. The city of over one million 
people had to be recreated practically from scratch: its general 
layout, character and functions needed to be redefined, decisions 
had to be made that would affect the lives of hundreds of thou-
sands of people over the following decades. The answer to the 
question of Warsaw’s future lay in the language of modern urban 
planning and architecture, not always intelligible and accepted, even 
back in the 40s. Indeed it remains controversial to this day, despite 
the passage of over seven decades.

The winter of 1945 saw Warsaw in a state drastically different 
from any possible vision of a modern city. After the capitulation 
of the Warsaw Uprising, the city was emptied of its inhabitants 
and gutted on the orders of Hitler and Himmler. This wasn’t mere 
random looting and burning, but a coordinated effort to annihilate 
all that was symbolic of Poland through the use of scorched earth 
tactics; a blow aimed at the very heart of Polish society, with the 

Wzór na Warszawę
RozDzIAł II

Czym jest współczesne miasto? Co tworzy tę skomplikowaną 
tkankę przestrzenną i funkcjonalną? Jakie cechy i elementy świadczą 
o miejskim bądź prowincjonalnym charakterze urbanizacji? Czy 
miasto to jedynie budynki o odpowiedniej skali oraz funkcji, place, 
parki i ulice? Czy mogłyby istnieć bez ludzi-mieszkańców, powiąza-
nych z miastem węzłami pokrewieństwa, pracy czy losów i moty-
wacji? Miasto nowoczesne i miasto zabytków, miasto przemysłu 
i miasto nauki.

Organizm urbanistyczny może zostać powołany do wielu celów 
i urzeczywistniać zarówno wizje przyszłości, jak i eksponować ma-
terialne świadectwa przeszłości. Po zakończeniu niemieckiej okupacji 
stolicy liczne pytania o to, jaka ma być nowa, lepsza Warszawa sta-
wiało sobie wielu urbanistów, architektów, polityków i badaczy. Nie 
były to pytania z gatunku swobodnych rozważań bądź całkowicie 
fantastycznych wizji, gdyż podpowiadała je codzienna rzeczywistość 
gruzów oraz fakt, że Warszawa w rezultacie ogromu pracy od 
1945 roku musiała i mogła zostać „wymyślona” prawie w całości na 
nowo. Niemalże od podstaw należało odtworzyć przeszło milio-
nowe miasto, próbując zdefiniować jego generalny układ, charakter, 
funkcje, oraz podejmując decyzje dotyczące życia setek tysięcy ludzi 
na przestrzeni przyszłych dekad. Odpowiedzi na pytania o przy-
szłość Warszawy udzielano w „języku” nowoczesnej urbanistyki i ar-
chitektury, nie zawsze zrozumiałym i akceptowanym nawet w latach 
40., zaś ich „treść” nadal – po ponad siedmiu dekadach – wywołuje 
spore kontrowersje.

Warszawa zimą 1945 roku w niczym nie przypominała jakiej-
kolwiek wersji współczesnego miasta. Po kapitulacji powstania 
warszawskiego opustoszała stolica została unicestwiona, zgodnie 
z wolą Hitlera oraz Himmlera. Nie był to jedynie chaotyczny 
rabunek i pożoga, lecz zorganizowana operacja niszczenia sym-
boli polskości przy pomocy taktyki „spalonej ziemi”, wymierzona 
w serce życia społecznego Polski, a przy tym pozbawiona zna-
czenia strategicznego. Zniszczenie zabytków, rabunek dzieł sztuki, 

Grzegorz Mika
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niszczenie zasobów bibliotek, muzeów i archiwów dokonywane 
były z podobną precyzją, co palenie kwartałów domów. Liczne bu-
dynki użyteczności publicznej oraz zabytki podminowano, zarówno 
wysadzony Dworzec Główny, jak i ocalony Pałac na Wodzie.

Mimo iż nie wszystkie dzielnice zostały całkowicie zniszczone, 
Warszawa była miastem wymarłym i opuszczonym. Pomiędzy po-
czątkiem października 1944 a 17 stycznia 1945 roku, poza niemiec-
kimi oddziałami fortyfikacyjnymi i resztkami garnizonu, Vernichtungs-
kommando i szabrownikami, jedynie około tysiąca „robinsonów 
warszawskich” przebywało na stałe w umierającym mieście. Nato-
miast już od pierwszych dni po oswobodzeniu Warszawy do stolicy 
zaczęły powracać tysiące wypędzonych mieszkańców, co powo-
dowało konieczność natychmiastowego podejmowania wszelkich 
działań komunalnych i rozwiązywania wielu zagadnień na bieżąco, 
w tym prowadzenia prac rozbiórkowych i budowlanych równolegle 
z pracami projektowymi. Nie było bowiem możliwości całkowitego 
zamknięcia miasta, jako wielkiego cmentarzyska-lapidarium i placu 
budowy jednocześnie.

Zniszczenia Warszawy były bardzo nierównomierne, co miało 
zasadniczy wpływ na wiele strategicznych decyzji dotyczących 
zarówno głównych obszarów zabezpieczania zabytków czy losu 
setek ruin i ostańców, jak i prac rozbiórkowych, trasowania no-
wych arterii, kwaterunku mieszkańców oraz dysponowania grun-
tami na potrzeby dużych inwestycji państwowych. Stan zniszczeń 
Warszawy, udokumentowany przez Biuro Odbudowy Stolicy (BoS) 
wiosną 1945 roku, obrazował sumę celowej destrukcji, dokony-
wanej na różną skalę i innymi środkami w 1939, 1943, 1944 oraz 
1945 roku.

Największe zniszczenia dokonane zostały na Muranowie 
i na obszarze historycznego serca miasta – pomiędzy osią Saską 
a Konwiktorską, Wisłą i współczesną osią Andersa. Muranowska 
Dzielnica Północna po krwawej likwidacji getta warszawskiego 
w kwietniu 1943 roku została całkowicie zrównana z ziemią. Na 
obszarze ponad trzech kilometrów kwadratowych najgęstszej 
zabudowy miasta pozostało jedynie wielkie gruzowisko – pustynia 
z ceglanymi i betonowymi wydmami sięgającymi około sześciu 
metrów ponad poziomem dawnych ulic. Na północ od Leszna, 
w paśmie od Bonifraterskiej do Okopowej, jedynie wieża kościoła 
św. Augustyna przypominała o dawniej istniejącej dzielnicy.

Równie poważnie ucierpiały biedniejsze i robotnicze dzielnice 
Warszawy – Powiśle, Wola, Czerniaków, Sielce czy Mirów. W za-
leżności od intensywności i długości walk w 1944 roku Niemcy 
(w zakresie od ręcznych granatów po pociski moździerzowe 
660 mm) stosowali różne środki bojowe – burzące, zapalające czy 
odłamkowe, torując drogę przez kolejne domy i kwartały. Rów-
nież prawobrzeżne dzielnice miasta nie uniknęły destrukcji. Setki 
drewnianych domów na przedmieściach oraz małych czynszówek 

additional goal of destroying the city’s strategic value. The devas-
tation of historical sites, the plunder of artworks, the burning of 
libraries, museums and archive collections was carried out with the 
same precision as the burning of whole streets. Explosives were 
placed in many public and historic buildings, among them the Main 
Railway Station, which ended up destroyed, and the Palace on the 
Isle in the Royal Łazienki Park, which luckily survived, because 
the charges were not detonated. Even though not all districts were 
utterly destroyed, Warsaw became a place of death and desolation. 
Between the beginning of October 1944 and January 17th 1945, the 
only people still living in the dying city – apart from German 
fortified units, the leftovers of a German garrison, the ‘Annihilation 
Command’ (Vernichtungskommando) and looters – were the so-
called ‘Warsaw Robinsons’, numbering about one thousand. And 
yet, no sooner was the city liberated than thousands of its banished 
citizens began to trickle back. This meant that action needed to 
be taken immediately and many issues had to be resolved as they 
emerged, including demolition and reconstruction works, which 
were conducted simultaneously with the planning developments. 
There was no possibility of completely closing off the city and 
changing it into both an enormous cemetery and construction site.

Different parts of Warsaw were destroyed to varying degrees 
and this fact had a profound impact on many strategic decisions 
regarding both the safeguarding of the main historical areas and the 
fate of hundreds of ruined houses and leftover shells of buildings, as 
well as demolitions, the demarcation of new arterial roads, providing 
accommodation for the inhabitants and finding appropriate sites 
for large-scale state investments. In the spring of 1945, the Office 
for the Renovation of the Capital [BoS] began to record the scale of 
intentional destruction, carried out through various means and to 
a differing extent in 1939, 1943, 1944 and 1945.

The brunt of the blow fell on the northern district of Muranów 
and the historical heart of the city: between the Saxon Axis [a line 
running from the river through the Presidential Palace, Krakowskie 
Przedmieście Street, Piłsudski Square and the Saxon Garden to Iron 
Gate Square] and Konwiktorska Street, from the river to today’s 
Andersa Street. In the aftermath of the bloody destruction of the 
Warsaw Ghetto in April 1943, Muranów was razed to the ground. 
An area of over three square kilometres, previously the densest 
part of the city, became one big pile of rubble: a desert of brick 
and concrete dunes as high as six metres above the level of the 
original streets. The only building left standing in the quarter north 
of the Leszno district, between Bonifraterska and Okopowa streets, 
was the bell tower of St. Augustine’s Church.

Districts inhabited by the poor and labourers – Powiśle, 
Wola, Czerniaków, Sielce and Mirów – suffered just as much. In 
1944, during the Uprising, the Germans used various means of 

spłonęły podczas walki, zaś praktycznie wszystkie duże zakłady 
przemysłowe oraz węzły kolejowe zostały wysadzone jeszcze latem 
1944 roku. Od października 1944 do stycznia 1945 roku Niemcy 
prowadzili stały ostrzał artyleryjski centralnej Pragi, powodując 
dodatkowe zniszczenia tkanki miejskiej.

Na terenach historycznego miasta, wewnątrz tzw. Wałów 
Zygmuntowskich unicestwiono prawie całe dziedzictwo bu-
dowlane i artystyczne. Dziesiątki indywidualnych zabytków po 
tygodniach walk przeobraziły się w ceglane kikuty i stosy gruzów, 
zwłaszcza na terenach Starego i Nowego Miasta oraz najbliższego 
ich otoczenia. Również wzdłuż większości Krakowskiego Przed-
mieścia oraz Nowego Światu zarówno świątynie czy pałace ma-
gnackie, jak i mieszczańskie domy pochłonęła katastrofa wojenna.

W Śródmieściu, pomiędzy osią Saską i Stanisławowską, setki 
domów uległy zniszczeniu już po kapitulacji powstania. Metodycznie 
palone od piwnic po dachy, traciły drewniane stropy belkowe i pod-
łogi, klatki schodowe i ściany działowe. Zamieniały się w kruche 
skorupy – pomiędzy pozornie zachowanymi dekoracjami straszyły 
ościeże wypalonych okien. Wewnątrz pozostawały stosy cegieł, 
gruzu i zwęglonych bali. Spośród około 24,5 tysiąca budynków 
w mieście ocalało ich jedynie 7,5 tysiąca. Przybliżone szacunki mó-
wiły o 20 milionach metrów sześciennych zalegającego gruzu. Ale 
nawet w obrzeżnych dzielnicach mieszkaniowych i willowych trudno 
było znaleźć domy, które nie posiadały żadnych śladów działań wo-
jennych. Znacznie mniej ucierpiały nowoczesne domy z lat 10., 20., 
30., posiadające murowane, żebrowe lub żelbetowe niepalne stropy 
i poddasza. Stopień zniszczeń był tak zróżnicowany, że pracownicy 
BoS w swej dokumentacji posługiwali się aż dziewięcioma typami 
destrukcji.

destruction, depending on the duration and intensity of the battle: 
everything from hand grenades to 24-inch calibre mortars, from 
high-impact and fragmentation bombs to incendiary missiles tearing 
through houses and whole blocks. Even the east-bank districts 
were not spared. Hundreds of small tenement buildings and 
wooden houses on the outskirts were torched in the pitch battles, 
and practically all major industrial plants and railway junctions were 
destroyed as early as the summer of 1944. From October 1944 to 
January 1945, the Germans carried out a sustained bombardment 
of the central parts of the east-bank Praga district, causing addi-
tional destruction.

As for the historical parts of the city, almost everything of any 
architectural and artistic value within the circumference of the so-
called King Sigismund’s Rampart [a 17th-century semicircular defence 
structure surrounding the Royal Castle and encompassing an area 
of 1.25 square kilometres, later to be levelled], was destroyed. After 
weeks of fighting, dozens of historical sites had turned into brick 
stumps amid piles of rubble, especially in and around the Old and 
New Town area. Most churches and aristocratic palaces, as well 
as many middle-class townhouses in Krakowskie Przedmieście and 
Nowy Świat streets also suffered destruction.

In the city centre, between the Saxon and Stanislas Axis 
[the latter was a late 18th-century project meant to connect 
the Old Town with Ujazdowski Castle and included a number 
of star-shaped city squares], hundreds of tenement buildings 
were intentionally destroyed after the capitulation of the Up-
rising. Methodically torched from cellar to rooftop, they were 
left devoid of their wooden beams and floors, staircases and 
partition walls. What was left standing were mere shells, with 
seemingly preserved decorated facades revealing a terrifying reality 
through scorched, empty window frames: inside, only piles of 
bricks, rubble and burnt beams were left. Out of approximately 
24,500 buildings in the whole city, only 7,500 survived. Estimates 
talk of 20 million cubic metres of rubble lying around. Even on the 
outskirts of the city, in the residential and villa districts, it was hard 
to find a building untouched by the war. Modern houses from the 
early decades of the 20th century, with ceilings and attics made 
of non-flammable, ribbed or reinforced concrete, were in much 
better shape. The degree of damage was so varied that the re-
cords maintained by the Office for the Renovation of the Capital 
specified as many as nine grades of destruction.
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Zniszczona zabudowa Śródmieścia – pl. Napoleona 
z budynkiem Prudentialu, 1945

The city centre in ruins – Napoleon Square and the 
Prudential Insurance building, 1945

Ruiny Rynku Starego Miasta – strona Brassa, 1946

Ruins of the Old Town Market Square, seen from the east 
side, 1946
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Ruiny Prudentialu widziane z ul. Świętokrzyskiej od strony 
Nowego Światu, 1946

The ruined Prudential building viewed from Świętokrzyska St., 
seen from Nowy Świat St., 1946

Ruiny getta – ul. Nowolipki. W tle kościół św. Augustyna, 
1947

Ruins of the Ghetto – Nowolipki St. with St. Augustine’s 
Church visible in the background, 1947
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Figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej przed kościołem 
św. Ducha przy ul. Freta, 1947

Sculpture of the Virgin Mary in front of the Church of the 
Holy Spirit on Freta St., 1947

Zrujnowana brama kamienicy, 1945–1950

The ruined entrance to a tenement building, 1945–1950

Zniszczona rzeźba Uranii w bramie Uniwersytetu 
Warszawskiego, 1945–1947

The smashed Urania sculpture at the gates of Warsaw 
University, 1945–1947
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Ruiny kościoła św. Aleksandra przy pl. Trzech Krzyży, 1945

The ruins of St. Alexander’s Church on Three Crosses Square, 
1945

Głowa rzeźby z kościoła Przemienienia Pańskiego przy 
ul. Miodowej, 1946

Head of a sculpture from the Church of the Transfiguration 
of Christ on Miodowa St., 1946
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Oderwana ręka figury Mikołaja Kopernika z pomnika przy 
Krakowskim Przedmieściu, 1949

The hand broken off the Nicolas Copernicus monument 
on Krakowskie Przedmieście St., 1949

Ocalała brama kamienicy przy ul. Gęsiej 16. W tle (z lewej) 
gmach szkoły przy ul. Stawki, róg ul. Niskiej, 1947

The surviving entrance to the tenement building at 
No. 16 Gęsia St. and visible in the background (on the left) 
the school on the corner of Stawki and Niska streets, 1947

Ocalałe kolumny z kościoła św. Aleksandra przy pl. Trzech 
Krzyży, 1946

Surviving columns of St. Alexander’s Church on Three 
Crosses Square, 1946
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Figura Chrystusa przed kościołem św. Krzyża przy 
ul. Krakowskie Przedmieście, 1947

Statue of Christ in front of Holy Cross Church on 
Krakowskie Przedmieście St., 1947

Zniszczona rzeźba Matki Boskiej w kościele Nawiedzenia 
Najświętszej Marii Panny przy ul. Przyrynek 2, 1945–1947

Destroyed sculpture of the Mother of God in the Church of 
the Visitation of the Blessed Virgin Mary at No. 2 Przyrynek 
St., 1945–1947
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Ruiny wiaduktu Pancera od strony Wisły. Z prawej 
odbudowywany Pałac pod Blachą, 1948

Ruins of the Pancer Viaduct, seen from the Vistula. Visible on 
the right is the Copper-Roofed Palace under reconstruction, 
1948

Zniszczone przęsło wiaduktu Pancera. Z prawej kamienice 
przy ul. Nowy Zjazd, 1947

One of the Pancer Viaduct’s destroyed spans. Visible on the 
right are the tenement buildings on Nowy Zjazd St., 1947
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Furtka Gimnazjum i Liceum Giżyckiego przy ul. Puławskiej 113, 
1948

Side gate of the Giżycki Middle and High School building 
at No. 113 Puławska St., 1948

Lata 1945–1946 były okresem niemalże pionierskim. W Warszawie 
nie działały ani służby, ani infrastruktura miejska, najpilniejszym było 
więc przywrócenie podstawowych funkcji komunalnych, udrożnienie 
najważniejszych ulic, zabezpieczenie mienia oraz nieruchomości, 
a także odtworzenie na lewym brzegu instytucji miejskich i zorga-
nizowanie administracji odbudowy. W lutym 1945 roku formalnie 
utworzono BoS, choć „rząd lubelski” pKWN-u już jesienią 1944 stwo-
rzył zręby resortu odbudowy, zaś Rząd Tymczasowy w Lublinie na 
trzy dni przed wyzwoleniem lewobrzeżnej części Warszawy wydał 
uchwałę o przystąpieniu do prac nad odbudową stolicy. Inwentary-
zowano zniszczenia całego miasta i zabezpieczano ruiny zabytków. 
Prowadzono też prace ekshumacyjne, rozminowywano, odgruzo-
wywano i przywracano przejezdność głównych ulic i skrzyżowań. 
Wiosną i latem całe miasto przemierzały grupy pracowników BoS, 
reprezentujące Wydział Inwentaryzacji; towarzyszyli im nieraz do-
datkowo pracownicy Pogotowia Budowlanego Biura.

Od pierwszych miesięcy zmagano się z problemem loka-
lowym, gdyż nieliczne ocalałe domy były zasiedlane na dziko, nawet 
gdy powracający prywatni właściciele dokonywali już pierwszych 
remontów. Jednocześnie nowe resorty oraz instytucje zajmowały 
nierzadko całe prywatne domy i budynki, remontując i prowizo-
rycznie adaptując je na biurowce oraz mieszkania dla urzędników. 
W grudniu 1945 roku wydany został dekret o publicznej gospo-
darce lokalami oraz kontroli najmu, wprowadzający obowiązek 
uzyskania prawa przydziału lokalu nawet w celu podnajęcia pokoju, 
a także umożliwiający władzom miejskim odgórne określenie mini-
malnej liczby osób na jedną izbę mieszkania. Podjęte kroki prawne 
służyć miały ograniczeniu napływu przyjezdnych do miasta, pozwa-
lając na przymusowe „dogęszczanie” populacji m.in. w ocalałych 
dużych mieszkaniach Śródmieścia.

Niemalże równolegle z pracami terenowymi Wydziału Inwen-
taryzacji zaczęła powstawać koncepcja Planu Odbudowy Warszawy, 
tworzona w oparciu o liczne teorie nowoczesnej urbanistyki oraz 
przedwojenne i okupacyjne opracowania badawcze i projekty 
planów regionalnych, ogólnych i szczegółowych. Już 7 marca 1945 na-
czelnik Pracowni (później Wydziału) Urbanistycznej – Zygmunt 
Skibniewski zaprezentował na posiedzeniu Rządu Tymczasowego 
najwcześniejszą wersję Planu. W maju utworzone zostały Minister-
stwo Odbudowy oraz Naczelna Rada Odbudowy Warszawy, współ-
odpowiedzialne za organizację, finansowanie i inne pozaprojektowe 
aspekty odbudowy, wymagające koordynacji licznych podległych 
podmiotów.

Z biegiem miesięcy nieustannie rosła liczba zadań i problemów 
praktycznych towarzyszących pracom projektowym. Jednym 
z najwcześniejszych problemów stała się kwestia komunalnej 
gospodarki gruntami i własności parcel ze stojącymi domami 
i gruzowiskami. W przekonaniu większości urbanistów i działaczy 

The years 1945–1946 might almost be called a pioneering time. 
Warsaw had no municipal services or infrastructure, so the most 
urgent challenge was to restore basic communal services, unblock 
the main streets, secure people’s belongings and properties, rec-
reate city structures on the left bank and set up an administrative 
body to take charge of the reconstruction process. The Polish 
Committee of National Liberation [an executive governing au-
thority established in July 1944, controlled by the Soviet Union and 
dominated by Polish communists] had instituted basic restoration 
structures as early as autumn 1944, and the Provisional Govern-
ment of the Republic of Poland in Lublin [created to take over from 
the Committee on 31st of December 1944] had passed a resolution 
to commence Warsaw’s reconstruction three days before the 
liberation of the left bank, but it wasn’t until February 1945 that the 
Office for the Renovation of the Capital (BoS) was officially estab-
lished. An inventory of the scope of destruction was drawn up and 
the ruins of historical buildings were secured. Exhumations were 
carried out, mines were cleared, and rubble was removed from 
the main arteries and junctions to allow traffic. Throughout spring 
and summer, groups of BoS employees representing the Inventory 
Department walked the length of the city, often accompanied by 
the Office’s emergency construction units.

From the very first months, the issue of housing was vital: the 
few buildings that had survived were often occupied illegally, even after 
the returning private owners started to make the first repairs. At the 
same time, the new authorities and institutions often took possession 
of entire private houses and buildings, fixed them up and adapted 
them as office space and flats for public servants. In December 
1945, a decree regulating public management of properties and rent 
control was issued, making it obligatory to obtain an allocation permit, 
even if one simply wanted to sub-rent a room. This also enabled the 
authorities to set an arbitrary minimum number of occupants per 
room in a flat. These legal measures were aimed at curbing the influx 
of newcomers to the city and ‘consolidate’ the population housed in 
the surviving larger apartments of the city centre.

At almost the same time as the fieldwork of the Inventory De-
partment was being carried out, a Warsaw Reconstruction Plan was 
in the process of being drafted. This was based on modern urban 
planning theories as well as pre-war and occupation-period research 
publications and regional plans, both general and detailed. As early 
as the 7th of March 1945, Zygmunt Skibniewski (head of the Urban 
Planning Department) presented the first draft at a session of the 
Provisional Government. May 1945 saw the establishment of the Min-
istry of Reconstruction and the Chief Council for the Reconstruction 
of Warsaw. Both bodies were jointly responsible for the organisation, 
financing and other management aspects of the reconstruction pro-
ject, which required the coordination of subordinate units.
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społecznych miasto powinno zostać zaprojektowane od podstaw, 
tak aby naprawić historyczne braki i usunąć błędy chaotycznej 
urbanizacji epoki 1864–1914, która wytworzyła dziesiątki kwar-
tałów ciasnej zabudowy czynszowej. Przed wojną Zarząd Miasta 
dysponował jedynie około 10% gruntów na całym obszarze stolicy, 
nie mogąc sobie pozwolić na masowy wykup śródmiejskich parcel. 
Dla prawidłowego funkcjonowania przyszłego miasta należało 
przeprowadzić przebudowę od podstaw, dokonując korekt układu 
głównych ulic, kwartałów zabudowy, likwidacji zaułków. Realizacja 
przedsięwzięcia wymagała jakiejś formy partnerstwa publiczno-

-prywatnego oraz konieczności komunalizacji prywatnych gruntów 
na pewną skalę, czego świadomość mieli i politycy, i badacze, 
i urbaniści. Jednakże Krajowa Rada Narodowa z całego wachlarza 
rozwiązań prawnych zdecydowała się na rozwiązanie pełnej komu-
nalizacji.

Dekret o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze War-
szawy (tzw. Dekret Bieruta) wydany w październiku 1945 roku do 
dziś pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych aktów praw-
nych Polski Ludowej głównie ze względu na skrajną rozbieżność 
pomiędzy intencjami urbanistów i konkretnymi zapisami samego 
aktu a jego wykonaniem, traktowaniem właścicieli sprzecznie 
z prawem oraz zamiarami komunistycznych polityków, dążących 
do komunalizacji zasobów mieszkaniowych. W zamyśle akt miał 
umożliwiać racjonalne i planowe odbudowanie całego miasta przy 
jednoczesnym przejęciu przez gminę Warszawa wszystkich parcel 
w granicach z 1938 roku. Dzięki temu urbaniści i architekci uzyski-
waliby pełną swobodę w dysponowaniu całymi dzielnicami i kwar-
tałami oraz możliwość poszerzania i trasowania nowych szerokich 
arterii przelotowych. Jednocześnie właściciele mieli otrzymywać 
rekompensaty finansowe lub użytkowanie wieczyste.

As time went by, the number of tasks and practical issues 
arising from the city’s restoration constantly grew. One of the 
earliest problems was the communal management of land and the 
ownership of plots – both those with houses still standing and those 
filled with rubble. Most urban planners and activists believed the 
city plan should be drafted from scratch: they were keen to rid it of 
historical flaws and amend the faulty solutions caused by the chaotic 
urban planning of 1864–1914, when dozens of densely spaced ten-
ement blocks were built. Before the war, the city government had 
owned only about 10% of the land within the whole municipal area 
and couldn’t afford a mass buyout of plots in the centre. But if the 
future capital was to function as it should, a thorough revamping 
was necessary, with an improved layout of the main streets and 
blocks, and the removal of cul-de-sacs. The whole enterprise 
required some sort of private-public partnership and a degree of 
nationalisation of private land: politicians, researchers and city plan-
ners were all fully aware of that. Yet out of a whole range of legal 
solutions, the State National Council opted for full nationalisation.

The Decree on Ownership and Use of Land in Warsaw [the 
so-called Bierut Decree, named after the leader of the State 
National Council], issued in October 1945, remains to this day one 
of the most controversial legal acts of the People’s Republic of Po-
land, mainly because of the vast incongruity between the planners’ 
intentions and the wording of the decree, compared to the way it 
was in fact implemented: the communist politicians’ attempts to 
nationalise all housing resources resulted in a lawless treatment of 
landowners. The decree was intended to allow a rational, sched-
uled reconstruction of the city, with the gmina [administrative unit] 
of Warsaw taking possession of all plots falling within the city’s 
boundaries in 1938. This way, urban planners and architects would 
be free to dispose of whole districts and blocks and construct 
new, wider transit roads. Meanwhile, private owners were to be 
financially compensated or receive perpetual usufruct rights.

Zrujnowana ul. Marszałkowska (róg ul. Świętokrzyskiej) 
w kierunku zachodnim, 1948

Destroyed Marszałkowska St. (corner of Świętokrzyska St.) 
facing west, 1948
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Zniszczona zabudowa pl. Napoleona – widok z wylotu 
ul. Sienkiewicza w stronę ul. Mazowieckiej, 1947

Destroyed buildings on Napoleon Square – view from the 
end of Sienkiewicza St. facing Mazowiecka St., 1947

Zniszczone rzeźby leżące na pl. Trzech Krzyży, 1946

Smashed sculptures lying in Three Crosses Square, 1946
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Ul. Zielna w kierunku ul. Królewskiej. Z prawej kamienica 
przy ul. Zielnej 30, z lewej zniszczony gmach pASt-y, 1947

Zielna St. facing Królewska St. On the right the tenement 
building at No. 30 Zielna St., on the left the ruins of the pASt 
Telephone Exchange, 1947

Zniszczony most Kierbedzia – widok z praskiego brzegu, 1945

The destroyed Kierbedzia Bridge, seen from the Praga 
District on the east bank of the Vistula, 1945

Widok na ul. Wierzbową w stronę pl. Teatralnego. Po lewej 
ruiny pałacu Bruhla przy pl. Zwycięstwa, 1947

View of Wierzbowa Street, facing Theatre Square. On the 
left, the ruins of Bruhl Palace on Victory Square, 1947
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Zniszczona Katedra Polowa Wojska Polskiego pw. Matki 
Boskiej Królowej Polski przy ul. Długiej, 1946

The destroyed Field Cathedral of the Polish Army dedicated 
to the Mother of God Queen of Poland on Długa St., 1946

Zniszczony kościół św. Aleksandra przy pl. Trzech Krzyży, 
1947

The destroyed St. Alexander’s Church on Three Crosses 
Square, 1947

Ruiny Rynku Starego Miasta – strona Dekerta, 1946

Ruins of the Old Town Market Square, seen from the  
north side, 1946
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Ruiny kościoła św. Floriana na Pradze, 1946

The destroyed St. Florian’s Church in the Praga district, 1946

Odgruzowanie ul. Brackiej, 1947

Clearing rubble in Bracka St., 1947
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Junacy z Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” 
odgruzowują ul. Nowolipki – widok z dzisiejszego 
skw. Niedźwiedzia Wojtka, 1948

Members of the ‘Serving Poland’ Organisation removing 
rubble from Nowolipki St. – the view from today’s  
Wojtek the Bear Square, 1948

Odgruzowywanie ruin getta – brygada młodzieży 
jugosłowiańskiej usuwa gruz z pl. Muranowskiego (dzisiejsze 
okolice skrzyżowania ul. Andersa z ul. Muranowską), 1947

Clearing rubble in the ruins of the Ghetto – a brigade of 
Yugoslavian youths removing rubble from Muranów Square 
(today’s Andersa and Muranowska streets junction), 1947
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Rozbiórka ruin Poczty Głównej przy pl. Napoleona.  
W tle Prudential i odbudowywany gmach Banku Pierwszego 
Warszawskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu, 1948

Demolishing the ruins of the Main Post Office on  
Napoleon Square. In the background, the Prudential building 
and reconstruction of Warsaw’s First Credit Union Bank, 
1948

Warszawska rzeczywistość jednocześnie przekształcała się i powra-
cała – choć na krótko – do dawnego stanu rzeczy. W 1945 roku 
zaczęło odradzać się życie zawodowe i akademickie – poza BoS 
odtworzony został SARp, zaś swe podwoje otworzył już legalnie 
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Akademia 
Sztuk Pięknych.

W pierwszych miesiącach swego działania BoS angażowało do 
pracy reprezentantów wszystkich „pokoleń” oraz różnych nurtów 
projektowych – zarówno przedwojennych profesorów-akademików 
czy architektów komercyjnych, jak i okupacyjnych absolwentów lub 
obecnych studentów. W szczytowym okresie w Biurze pracowało 
około 1,5 tysiąca architektów, urbanistów, inżynierów, techników 
i kreślarzy. Obok siebie, jak równy z równym, działali dawni mi-
strzowie i ich byli pracownicy oraz studenci.

W latach 1945–1947 prawdopodobnie jednym z najważniej-
szych wydziałów BoS był wspomniany Wydział Urbanistyczny. 
W pracowniach kierowanych przez Zygmunta Skibniewskiego 
powstawały kolejne wersje projektu planu ogólnego Warszawy 
w skali makro i mikro: makro jako jądra Warszawskiego Zespołu 
Miejskiego, nowoczesnej aglomeracji integrującej stolicę z całym 
regionem; mikro jako nowego organizmu miejskiego z odtwo-
rzonym zabytkowym jądrem, zbudowanego zgodnie z zasadami 
nowoczesnego funkcjonalizmu. Obok wydziału „U” funkcjonował 
również Wydział Architektury i Inżynierii, gdzie opracowywano 
projekty studyjne nowych obiektów.

Równie istotny był Wydział Architektury Zabytkowej, kie-
rowany przez przedwojennego architekta-konserwatora Jana 
Zachwatowicza. Jego zadaniem było prowadzenie wszelkich prac 
związanych z odtworzeniem około tysiąca stołecznych zabytków, 
zabezpieczeniem ocalałych ruin, a także koordynacją projektów 
w skali urbanistycznej i indywidualnej. Wydział opiniował również 
plany zabudowy dzielnic zabytkowych, tocząc spory o zachowanie 
wielu wartościowych, acz zrujnowanych budynków. Zachwatowicz 
był zwolennikiem odbudowy historycznych dzielnic o jak naj-
większym zasięgu terytorialnym, przy zachowaniu historycznego 
układu ulic i placów. W skrajnych propozycjach obejmował swymi 
koncepcjami obszar miasta z 1771 roku.

W celu zaprojektowania odbudowy indywidualnych zabytków 
oraz historycznych wnętrz urbanistycznych, wraz z m.in. Piotrem 
Biegańskim i Stanisławem Żarynem wykorzystywali zarówno 
ocalałe przedwojenne inwentaryzacje Wydziału Architektury 
Politechniki Warszawskiej, jak i oświeceniowe pejzaże Warszawy 
z XVIII wieku. Nie było to jednak odtworzenie obiektów w (niekiedy 
fatalnym) stanie z 1939 roku. Zespoły projektantów rekonstruowały 
pierwotną architekturę obiektów, tworzyły projekty detali, bu-
dynków i całej urbanistyki oczyszczonej z późniejszych dodatków, 
dokonując rygorystycznych stylistycznie poprawek, kształtujących 
nowe fasady w duchu epoki pierwowzoru.

Warsaw was simultaneously transforming and returning – albeit for 
a short time – to its previous state. In 1945 the professional and 
academic life of the city began to revive: the Association of Polish 
Architects was re-established, and the Architecture Department 
of the Technical University and the Academy of Fine Arts could 
finally resume legal operations.

In the first months after its establishment, the Office for the 
Renovation of the Capital hired representatives of all ‘generations’ 
and architectural styles: from pre-war professors and academicians 
to commercial architects, from wartime graduates to current 
students. At the peak of its operations it employed some 1,500 ar-
chitects, urban planners, engineers, architectural and drafting 
technicians. Masters and their former employees or students now 
worked side by side, as equals.

Between 1945 and 1947, one of the Office’s key units was 
the already mentioned Urban Planning Department. Headed by 
Zygmunt Skibniewski, it churned out version after version of the 
general plan, both in a macro and micro scale. The macro scale 
drafts depicted the city as the core of a Warsaw Municipal Area 

– a modern agglomeration integrating the capital with the entire 
region. The micro scale sketches presented a new urban or-
ganism, built according to the principles of modern functionalism, 
with a restored historical centre. Along with the Urban Planning 
Department, there was a Department of Architecture and Engi-
neering, where designs of new structures were drafted.

Equally important was the Department of Historical Architec-
ture headed by the pre-war architect and conservator Jan Zach-
watowicz. He was in charge of reconstructing approximately one 
thousand historical monuments, securing the surviving ruins and 
coordinating individual and urban-scale projects. His department 
also advised on reconstruction plans for historical districts and 
argued for the preservation of many valuable, if ruined, buildings. 
Zachwatowicz was a proponent of restoring historical districts on 
as broad a scale as possible and maintaining the original layout of 
streets and squares. His more extreme proposals encompassed 
the whole area of the city as it was in 1771.

In order to reconstruct individual monuments as well as the 
city’s historical landscapes Zachwatowicz, together with Piotr Bie-
gański, Stanisław Żaryn and others, used surviving pre-war invento-
ries from the Technical University’s Department of Architecture as 
well as 18th-century Enlightenment-era paintings of Warsaw views. 
But the aim was not to return those places to the (sometimes 
dilapidated) state they were in prior to 1939. Teams of architects 
worked on reconstructing the original architectural designs of the 
buildings; they recreated details, structures and whole urban plans, 
relieving them of later additions, and introduced rigorous stylistic 
improvements to bring the appearance of facades closer to the 
spirit of the original period.
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Odbudowa historycznej urbanistyki i architektury w centrum 
Warszawy była tematem spornym pomiędzy najważniejszymi decy-
dentami i projektantami BoS, prowadzącym nierzadko do jawnego 
konfliktu. Już sam zasięg terytorialny „dzielnicy Warszawy histo-
rycznej” był dyskutowany na spotkaniach kierownictwa, podobnie 
jak każda rozbiórka i liczne korekty ulic. Pewnym konsensusem było 
zdefiniowanie tzw. Traktu Starej Warszawy jako głównego histo-
rycznego kręgosłupa. W samym sercu znajdowały się, pieczołowicie 
odbudowane, Stare i Nowe Miasto. Byłyby one otoczone zabyt-
kową dzielnicą na terenie sięgającym ul. Wałowej, pl. Bankowego, 
pl. Żelaznej Bramy i ul. Królewskiej – mniej więcej wewnątrz linii 
Wałów Zygmuntowskich z 1620 roku. Dodatkowo pasmo histo-
rycznej zabudowy wzdłuż Traktu Królewskiego i skarpy, sięgające 
od pl. Zamkowego do Ujazdowa, uznano za kluczowy element 
krajobrazu Warszawy. Zachwatowicz dążył przy tym do odtwo-
rzenia historycznej sylwety zabytków stojących na koronie skarpy. 
Dodatkowo konserwatorskim nadzorem objęto osie szeregu ulic, 
wraz z osią Saską i osią Stanisławowską, oraz historyczne place 
i trakty Śródmieścia.

Symbolicznym polem starcia pomiędzy „modernistami” a „za-
bytkowiczami” były arkusze kolejnych koncepcji nowego planu ogól-
nego Warszawy – na jego kartach decydowano o zakresie histo-
rycznej odbudowy i o losach wielu obiektów. Było to opracowanie 
kluczowe, determinujące kształt i funkcję poszczególnych dzielnic, 
układ komunikacyjny, system przyrodniczy i wiele innych elementów. 
Jego realizacja wymagała wieloletniej konsekwencji. Bez określenia 
tego rodzaju generalnych kierunków rozwoju oraz uporządkowania 
wielopoziomowej hierarchii dzielnic o współzależnych funkcjach, 
trudno byłoby przeprowadzić jakikolwiek długotrwały proces. Wiele 
głosów i opinii oraz projektów omawiano i reprodukowano w po-
wszechnie dostępnym tygodniku „Stolica”.

Należy pamiętać, że problem modernizacji i prawidłowego 
rozwoju miasta nie pojawił się dopiero w 1945 roku, podobnie jak 
konieczność przeprowadzenia prac urbanistycznych, wymagają-
cych wielotorowych rozwiązań przestrzennych. Plany i koncepcje 
rozwoju miasta powstawały już od 1916 roku, a najpoważniejsze 
postępy poczyniono w tym zakresie po 1934 roku. Stworzono 
projekty Planu Regionalnego, nowego Planu Ogólnego oraz licznych 
planów szczegółowych. Przed 1939 rokiem ograniczone środki 
budżetowe Zarządu Miasta i władz samorządowych oraz wysokie 
ceny wykupu zabudowanych gruntów skutecznie uniemożliwiały 
dokonanie rozległej sanacji zwartej struktury urbanistycznej, prze-
prowadzenie rozbiórek rozluźniających zabudowę czy realizację 
przebić i poszerzeń ulic i zaułków. Z tej perspektywy zniszczenia 
wojenne, choć same w sobie tragiczne, stworzyły możliwości 
niespotykane nad Wisłą od czasów ostatniego króla – Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. Radykalni twórcy, jak wiceszef BoS Roman 

Restoration of the historical layout and architecture of the city 
centre became a bone of contention between key decision-makers 
and the designers at the Office for the Renovation of the Capital 
(BoS), often leading to open conflict. Even the geographic scope 
of the ‘historical district of Warsaw’ was debated during the 
leadership’s meetings; as was every demolition and the numerous 
changes in the layout of streets. A certain consensus was reached 
when the so-called Old Warsaw Route was designated the city’s 
main historical axis. This centred around the meticulously restored 
Old and New Towns, which were to be surrounded by a historical 
sector extending all the way to Wałowa Street, Bank Square [Plac 
Bankowy], Iron Gate Square [Plac Żelaznej Bramy] and Królewska 
Street, i.e. more or less along the line of the 1620 Sigismund Ram-
part. The stretch of historical architecture lining the Royal Route 
[which runs from the Royal Castle via Krakowskie Przedmieście 
and Nowy Świat streets and further south to Wilanów Palace] was 
also designated a key element of the Warsaw landscape, together 
with the escarpment area extending from Castle Square [Plac Zam-
kowy] to Ujazdów. Zachwatowicz aimed to recreate the historical 
outline of the monuments lining the riverside. In addition, restora-
tion work on several areas, such as the Saxon Axis, the Stanislas 
Axis, historical squares and the main roads of the city centre, was 
to be supervised by conservators.

Sheet after sheet of successive general concept designs for 
Warsaw led to arguments between ‘modernists’ and ‘traditionalists’. 
This was where the scope of historical reconstruction and the fate 
of many structures were to be decided. It was the key that would 
determine the shape and function of specific districts, communi-
cation routes, ecosystems and other elements. Its implementation 
would require a consistent approach over many years. Failing to 
outline these general directions of development and establish the 
multilayered hierarchy of interdependent districts would result 
in any long-term course of action being rife with problems. Nu-
merous viewpoints and opinions were repeated and debated in the 
weekly magazine Stolica [The Capital].

It should be emphasized that the issue of Warsaw’s modern-
isation and proper development didn’t only arise in 1945. Neither 
did the necessity of drafting new urban plans with diverse spatial 
solutions. Such designs and concepts had been developed as early 
as 1916, and after 1934 other important steps were taken in this 
direction: the outlining of a Regional Plan, a new General Plan 
and many other detailed designs. Before 1939, the limited budget 
resources of the city government and local authorities, combined 
with the steep prices of developed plots, made it effectively 
impossible to conduct a thorough reorganisation of the dense 
urban structure, introduce more space between buildings by way 
of demolitions or widen and connect streets and alleyways. Seen 

Piotrowski, uważali że należy całkowicie porzucić historyczne 
„zobowiązania” (poza dzielnicą zabytków), zrywając z układem 
przestrzennym „miasta spekulacyjnego” z XIX wieku.

Dla wielu urbanistów niemal oczywistym było, że odbu-
dowa miasta powinna naprawić błędy ostatniego stulecia. Idealne 
dzielnice mieszkaniowe i usługowe miałyby powstać w oparciu 
o nowoczesne reguły „programowania” – naukową interpretację 
statystyk, planów i wykresów w celu zdefiniowania najwłaściw-
szych rozwiązań planistycznych. Obszarem działania była przyszła 
metropolia – zarówno jej serce, czyli zniszczona Warszawa, jak 
i liczne przyległe osady i miasta, mające stworzyć aglomerację 
przyszłości – Warszawski Zespół Miejski. W założeniach urbani-
styki modernistycznej był to zespół wielu powiązanych zagadnień 
technicznych, społecznych, gospodarczych, plastycznych. Poprzez 
wykorzystanie starannie zaprogramowanej funkcjonalnie urba-
nistyki pracowano nad stworzeniem założeń ogólnego projektu 
nowoczesnego miasta, w którym (obok zabytków) nowa archi-
tektura miała kształtować nowego ducha i nowe społeczeństwo, 
korzystające z obiektów „architektury społecznej”.

Bardzo istotnym elementem naukowego wzoru na miasto 
przyszłości była przyroda. Zespoły parków i ogrodów, zielone 
bulwary i otwarte kwartały miały uzupełniać program rekreacyjny 
nowych dzielnic mieszkaniowych oraz wypełniać niemałe fragmenty 
dawnych kwartałów Śródmieścia. Poza centrum miasto rozwijało 
się w gwiaździstym układzie pasów dzielnic budowanych wzdłuż 
głównych arterii wyjazdowych, co skutecznie wykorzystano do 
kształtowania pomiędzy nimi „korytarzy wymiany powietrznej 
Śródmieścia”. Dodatkowo projektanci powrócili do przedwo-
jennych koncepcji odsłonięcia i zazielenienia skarpy wiślanej oraz 
rewitalizacji brzegów Wisły. Otwarta dla mieszkańców skarpa 
miała przekształcić się w zielony klin ciągnący się wzdłuż Śródmie-
ścia, łączący nowe założenia przestrzenne na jej szczycie z zabyt-
kowym Traktem Królewskim. Ponieważ większość nadrzecznych 
dzielnic uległa poważnym zniszczeniom, pojawiały się projekty 
przeobrażenia całego terenu pod skarpą w gigantyczny pas par-
kowy od Mariensztatu do ul. Łazienkowskiej. Pomysł ten zrealizo-
wano tylko częściowo w okresie socrealizmu, tworząc w latach 
1950–1955 Centralny Park Kultury na obszarze Solca i Ujazdowa. 
Natomiast zarówno koncepcja alei na Skarpie, jak i bulwarów nad-
wiślańskich były obecne w pracach urbanistycznych i budowlanych 
aż do połowy lat 70.

Najważniejsze zmiany miały się dokonać na szczycie skarpy. 
Na terenach sięgających Pola Mokotowskiego, Wałów Lubomir-
skiego oraz Cytadeli miało powstać nowe miasto, pełniące funkcje 
administracyjnego centrum – stolicy scentralizowanego ustroju, 
wielkiego ośrodka przemysłowego, naukowego i kulturalnego, 
centrum handlu, rzemiosła i usług, zamieszkałego docelowo przez 

from this perspective, the ravages of war, although tragic, served 
to create new possibilities, unseen in Warsaw since the time of 
the last king, Stanislaus August Poniatowski at the end of the 18th 
century. Radical designers, such as the deputy director of the Of-
fice for the Renovation of the Capital, Roman Piotrowski, believed 
that (apart from the city’s historical district) historical ‘obligations’ 
should be entirely dismissed and the ‘speculative’ urban layout of 
the 19th century should be abandoned.

For many planners, it was quite obvious that the restoration 
process should include corrections of the mistakes made in the 
course of the previous hundred years. Modern ‘programming’ 
principles would be applied in the construction of ideal residential 
and service districts; scientific interpretation of statistical data, 
plans and charts would lead to the best possible solutions. The 
task at hand encompassed the entire area of the future metrop-
olis: both its core, i.e. the devastated city, and the adjacent villages 
and towns. Together they were to create an agglomeration of the 
future: the Warsaw Municipality. According to the modern urban 
planning principles, it was to be a combination of interconnected 
technical, social, economic and artistic aspects. Meticulous con-
sideration of these functions would result in a new general plan, 
worthy of a modern city, where new ‘social architecture’ (built 
alongside historical monuments) would give rise to a new spirit 
and a new society.

An important aspect of this scientific approach to the future 
city was nature. Parks and gardens, green boulevards and open 
spaces were to supplement the recreational areas of new residen-
tial districts and occupy large sections of the former central area. 
The city was to unfold in swathes of districts lining the main exit 
arteries arranged in the shape of a star: this layout was effectively 
used to create so-called ‘airway corridors’ within the city centre. 
Additionally, the designers restored a pre-war concept of intro-
ducing greenery to the Vistula’s escarpment and revamping the 
riverbanks. The escarpment, now open to the city’s inhabitants, 
was to become a green wedge, running along the length of the 
centre and connecting its new spaces to the historical Royal Route. 
Most of the riverside districts had suffered serious damage; this 
gave rise to the concept of transforming them into one enormous 
long park, stretching from Mariensztat to Łazienkowska Street. 
This idea was carried out but only partially, between 1950 and 
1955, during the period of social realism, when the Central Culture 
Park was laid out in the Solec and Ujazdów area. The concept of 
a riverside boulevard and a green avenue running along the escarp-
ment had to wait till the mid-70s for construction to take place.

The top side of the escarpment was to see enormous 
changes. The area between Mokotów Field [Pole Mokotowskie], 
the Lubomirski Ramparts [surrounding the city in the late 18th and 
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około 1,3 miliona mieszkańców. Aglomeracja tworzyła wielostop-
niowy organizm funkcjonalny i przestrzenny. Jego podstawowymi 
organami były dzielnice „funkcyjne”, produkcyjne oraz mieszka-
niowe, tworzone obok Traktu Starej Warszawy. Koncepcja dzielnic 
i osiedli powiązana była z projektami nowego, poprawionego i zhie-
rarchizowanego układu ulic, dróg i arterii, uzupełnionego trasami 
komunikacji zbiorowej. Co ciekawe, dla realizacji odbudowy Traktu 
Królewskiego w duchu architektury przełomu XVIII i XIX wieku 
planowano zamknięcie Nowego Światu i części Krakowskiego 
Przedmieścia oraz utworzenie równoległej arterii, biegnącej w osi 
ul. Kopernika, od ul. Karasia aż do Pięknej.

W Śródmieściu Północnym miała powstać dzielnica bankowo-
-skarbowa, w sąsiedztwie której lokowano dzielnicę kultury – mu-
zeów, teatrów, instytutów i uczelni. Wzdłuż głównych ulic, jak Mar-
szałkowska i Al. Jerozolimskie, miały pojawić się pasma zabudowy 
domów handlowych, biurowców i komercyjnych obiektów usługo-
wych. Wzdłuż Marszałkowskiej zaplanowano Centralny Plac Miasta, 
a na zachód od niego – zespoły biurowców i domów mieszkalnych, 
tworzących zgrupowania wieżowców oraz niskiej, wolnostojącej 
zabudowy. Południowe Śródmieście było nieznacznie mniej znisz-
czone, dlatego poza poszerzeniem Marszałkowskiej proponowano 
stworzenie wielkiej dzielnicy ministerstw i administracji centralnej 
wzdłuż Kruczej i Wspólnej. Wzdłuż skarpy planowano wybudować 
nowe obiekty państwowe, jak gmach KC ppR oraz Sejm Rp. W oto-
czeniu nowych gmachów oraz zabytkowej zabudowy planowano 
odtworzenie kompozycji osi Saskiej wraz z Ogrodem Saskim oraz 
osi Stanisławowskiej wraz z placami gwiaździstymi Śródmieścia.

Dookoła Pola Mokotowskiego powstać miały (lokowane już 
przed 1939 rokiem) tereny nowych kampusów akademickich, sięga-
jące ul. Rakowieckiej na Mokotowie oraz ks. Trojdena i Grójeckiej 
na Ochocie. Wzdłuż Al. Ujazdowskich planowano również stwo-
rzenie dzielnicy dyplomatycznej poprzez odbudowę szeregu ka-
mienic oraz licznych pałacyków i willi miejskich z XIX wieku. Nowe 
kwartały śródmiejskiej zabudowy pomyślano przede wszystkim dla 
użytkowników pieszych, mających do dyspozycji szerokie trotuary, 
przejścia i podcienie oraz duże otwarte dziedzińce, tworzące sieć 
skrótów dla spacerujących. Likwidacja starej zabudowy czynszowej 
z oficynami i małymi podwórzami umożliwiała swobodne ustana-
wianie linii zabudowy oraz tworzenie półotwartych kwartałów. 
Niestety tempo wyburzeń prześcigało nierzadko możliwości kwa-
terunkowe władz miasta, które liczyły na wykorzystanie rozległych, 
uzbrojonych, acz zrujnowanych terenów Śródmieścia. Na północ 
od osi Saskiej rozciągały się tereny przyszłych dzielnic mieszkanio-
wych (Mirów i Muranów)

Przemysł Woli i Powiśla miał zostać pierwotnie relokowany 
na Targówek, Zacisze i Grochów oraz Bródno i Pelcowiznę. Lekki 
przemysł obsługujący mieszkańców stolicy miał zająć pasmo na 

19th century] and the Citadel [a 19th-century fortress north of the 
Old Town] was to be completely redesigned and transformed into 
the seat of administrative power, the heart of a centralised state, 
a great hub of industry, science and culture, a centre of commerce, 
crafts and services, with a target population of around 1.3 million 
inhabitants.

The agglomeration was to be a multilayered functional and 
spatial organism. Its organs would be the ‘functional’, industrial 
and residential areas lining the Old Warsaw Route. New districts 
and housing estates were weaved into a new, improved network 
of streets, roads and arteries supplemented with public trans-
port routes. Interestingly, restoring the Royal Route’s appearance 
as it had been at the turn of the 19th century meant that Nowy 
Świat Street and part of Krakowskie Przedmieście Street had to 
be closed off. Instead, a new parallel artery running from Karasia 
Street to Piękna Street was to be marked out.

The northern part of the city centre was to become the banking 
and treasury district, with a neighbouring cultural district full of mu-
seums, theatres, various institutions and colleges. Main thoroughfares 
such as Marszałkowska Street and Jerozolimskie Avenue were to be 
lined with department stores, office buildings and commercial service 
facilities. The planners marked out the Central City Square adjacent 
to Marszałkowska Street, and further to the west new office and 
housing developments were underway, grouped into high-rises and 
detached houses.

The southern section of the city centre suffered slightly less, so 
apart from the widening of Marszałkowska Street, a grandiose dis-
trict of ministries and central administration buildings was proposed 
along Krucza and Wspólna streets. The escarpment would also fea-
ture new state structures, such as the headquarters of the Central 
Committee of the Polish Workers’ Party and the Parliament building. 
These new buildings, combined with historical architecture, were to 
reflect the old layout of the Saxon Axis with its Saxon Garden and 
the Stanislas Axis with its star-shaped city centre squares.

Mokotów Field was to be surrounded by new university cam-
puses (outlined even before 1939), reaching as far as Rakowiecka 
Street in the Mokotów district and Ks. Trojdena and Grójecka 
streets in the Ochota district. Finally, Ujazdowskie Avenue was 
to become a diplomatic district, with a number of reconstructed 
townhouses, palaces and city villas dating back to the 19th century. 
These new central areas were designed with pedestrians in mind: 
wide pavements, passages, archways and open yards would create 
a network of shortcuts for those wanting to enjoy a walk. Tearing 
down old tenement houses and outbuildings gave the planners 
the freedom to mark out new outlines and semi-open blocks. But 
the demolition work often proceeded too rapidly and the city au-
thorities found themselves facing a housing shortage; initially they 

zachód od Towarowej, pomiędzy linią średnicową a trasą Prosta-
-Dworska (Kasprzaka), formując Zachodnią Dzielnicę Zaopatrze-
niową. Na Woli pozostać miały zakłady nieuciążliwego przemysłu 
elektrotechnicznego. Dopiero po roku 1949, gdy realizowano 
program industrializacji miasta w Planie sześcioletnim, zaprojek-
towano nowe dzielnice przemysłowe, m.in. na Żoliborzu, Sielcach, 
Okęciu oraz Służewcu.

Jednocześnie liczni młodsi i awangardowi architekci (z BoS-u  
i spoza niego) uważali, iż należy usunąć jak najwięcej starej zabu-
dowy Śródmieścia pod wielkie nowoczesne projekty, dopuszczając 
również lokację nowych budynków w przestrzeni historycznych za-
łożeń urbanistycznych. Rozbiórki były konieczne, choć ich zasięg do 
dziś budzi kontrowersje. Prywatni właściciele, poszkodowani bra-
kiem rekompensat w efekcie złamania zapisów Dekretu Bieruta, byli 
następnie również dyskryminowani przy odwołaniach od decyzji 
rozbiórkowych, przydziałach materiałów budowlanych i kredytach. 
W 1948 roku dotknęła ich również komunalizacja gruntów oraz 
budynków – jeden z aktów prowadzących do likwidacji własności 
prywatnej w Polsce Ludowej.

W pracowniach BoS pracowały dziesiątki zdolnych projek-
tantów, tworzących kolejne wersje planu zagospodarowania War-
szawy. Już jesienią 1946 roku rozstrzygnięto pierwszy konkurs doty-
czący zespołu gmachów Ministerstwa Przemysłu i Handlu, mającego 
powstać przy pl. Trzech Krzyży, na styku Traktu Królewskiego i nowej 
dzielnicy ministerstw. W kwietniu 1947 roku wbito pierwszą łopatę 
pod pierwszy powojenny gmach ministerialny. W maju 1947 roku 
po przeciwnej stronie tegoż placu ulokowano kolejny konkursowy 
obiekt – „Dom Wspólny ppR” (przyszłe KC pzpR).

Potrzeba rozpoczęcia całkowicie nowych inwestycji wy-
muszała wydawanie na bieżąco decyzji lokalizacyjnych bez obo-
wiązującego planu ogólnego, a także opiniowanie zarówno prac 
rozbiórkowych, jak i projektów nowych obiektów. Równolegle, 
jesienią 1947 roku, powstała kolejna, dokładniejsza wersja planu 
zabudowania Warszawy.

Okres od połowy 1947 roku był czasem przygotowywania 
projektów i oczyszczania terenów pod pierwsze wielkie prace 
urbanistyczne oraz realizacje publiczne i mieszkaniowe. W lipcu 
podjęta została decyzja o budowie nowej siedmiokilometrowej 
trasy drogowej i mostowej Wschód-Zachód. Jej projekt powstawał 
do stycznia 1948 roku. Nowoczesna i szeroka arteria samocho-
dowa prowadzić miała przez zniszczone dzielnice, od Młynowa 
do Pragi Północ. Równolegle z jej projektem trwały prace ziemne 
przy trasowaniu Nowo-Marszałkowskiej przez gruzy dawnych 
Nalewek, na północ od pl. Bankowego. Wraz z Al. Jerozolimskimi, 
projektowaną trasą N-S (dzisiejsza aleja Jana Pawła II) oraz posze-
rzonymi Świętokrzyską-Prostą i Towarową-Okopową tworzyć 
miały drogowy szkielet centralnych dzielnic miasta. Pomiędzy nimi 

had hoped to make use of the spacious city centre with its utilities 
infrastructure (albeit now ruined). Meanwhile, the area north of 
the Saxon Axis was to be transformed into the future residential 
districts of Mirów and Muranów.

The industrial plants of the Wola and Powiśle districts were 
originally to be relocated to Targówek, Zacisze, Grochów, Bródno 
and Pelcowizna. The light industry serving the needs of the city’s 
inhabitants was to occupy the area west of Towarowa Street, 
between the cross-city railway line and Kasprzaka Street: this was 
to be the Western Supply District. The district of Wola would be 
left with unobtrusive electro-technical plants. It wasn’t until after 
1949, during the implementation of the six-year plan for the city’s 
industrialisation, that new industrial districts were designed in Żoli-
borz, Sielce, Okęcie, Służew and other parts of the city.

At the same time, numerous young and avant-garde architects 
(both in the Office for the Renovation of the Capital and elsewhere) 
thought that the city centre should be cleared of as many old 
buildings as possible, to make space for grand modern designs and 
new structures within the historical areas. Some demolitions were 
absolutely necessary, though the scope of this work remains a point 
of controversy to this day. The promises of the Bierut Decree were 
broken: private owners were first left uncompensated, and then dis-
criminated against when they tried to appeal against the demolitions 
or applied for building materials and credits. In addition, in 1948 they 
suffered another blow in the form of a decree on the nationalisation 
of land and buildings: one of the steps leading to the abolishment of 
private property in the People’s Republic of Poland.

Dozens of talented designers worked away in the Office for 
the Renovation of the Capital, churning out drafts and drafts new 
plans for Warsaw. The first design competition was held as early as 
autumn 1946: its subject was the Industry and Commerce Ministry 
complex, to be constructed on one side of Three Crosses Square 
[Plac Trzech Krzyży], at the conjunction of the Royal Route and 
the new ministerial district. In April 1947 the ceremonial first spade 
of earth was dug on the construction site of this, the first post-war 
ministerial building. A month later, the opposite side of the square 
saw the beginning of the construction of another competition 
design: the headquarters of the Polish Workers’ Party (the future 
Central Committee).

The need to proceed with brand new investments forced the 
authorities to make planning decisions as they went along, without 
a binding general plan for the city. The same went for demolitions 
and the designs of new structures. Meanwhile, a newer, more de-
tailed city plan was being drafted, completed in the autumn of 1947.

The period from the middle of 1947 was a time of drafting 
plans and clearing up land for the first urban and public or resi-
dential projects. In July of that year the decision was made to build 
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planowano ulice międzydzielnicowe oraz lokalne i wewnętrzne 
drogi. W sąsiedztwie wielkich tras powstawać miały nowe dzielnice 
planowane przez BoS. Pod tym kątem budowa wzorcowej Trasy 
W-z stała się pretekstem do zlokalizowania pasma osiedli-kolonii 
oraz całych dzielnic kształtujących modernistyczny, urbanistyczny 
parawan dla ruin, a zarazem nowoczesne, niejednolite pierzeje 
drogi. Osiedla w różnej skali materializowałyby awangardowe 
koncepcje urbanistyki „jednostek sąsiedzkich” spod znaku przedwo-
jennych prac Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Po 1948 roku 
wzdłuż projektowanej arterii zaprojektowano os. Koło, Młynów, 
Mirów, Muranów, Nowe Miasto, Mariensztat oraz Pragę I.

a new 7-kilometre-long East-West Thoroughfare [Trasa W-z] which 
was to include a bridge over the Vistula. Its design was ready by 
January 1948. This wide modern artery was to cut through the dev-
astated districts, from Młynów in the west to Praga Północ in the 
east. At the same time, north of Bank Square the groundwork was 
laid for the new Marszałkowska Street, cutting through the rubble 
of the former Nalewki district. Together with Jerozolimskie Avenue, 
the planned North-South Route (today’s John Paul II Avenue), the 
widened Świętokrzyska-Prosta and Towarowa-Okopowa streets, 
this formed the backbone of the transport network serving the city 
centre. Inter-district and local roads would be marked out on that 
grid. These grand routes were to be surrounded by new districts 
designed by the Office for the Renovation of the Capital. The 
East-West Thoroughfare proved to be an excellent example of this 
concept: it served as an excuse to erect whole colonies of housing 
estates, creating a modern urban backdrop to the ruined city 
centre, with a contemporary, diverse look for the streets’ facades. 
These estates were to embody (to varying degrees) the avant-garde 
urban concepts of ‘neighbouring units’, as suggested by the ideas of 
the pre-war Warsaw Housing Cooperative. After 1948, the plan of 
this new artery was supplemented by the housing estates of Koło, 
Młynów, Mirów, Muranów, Nowe Miasto, Mariensztat and Praga I.

Młodzi architekci, 1945–1950

Young architects, 1945–1950

Egzamin w kreślarni na Wydziale Architektury Politechniki 
Warszawskiej przy ul. Koszykowej 55, 1947

Exams being taken in the drafting room of Warsaw  
Technical University’s Department of Architecture at  
No. 55 Koszykowa St., 1947
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Przechodnie przy gablocie informacyjnej Biura Odbudowy 
Stolicy na pl. Trzech Krzyży, 1947

Members of the public in Three Crosses Square studying 
the notice board of the Office for the Reconstruction of 
the Capital, 1947

Tablica informacyjna Trasy W-z przy wylocie ul. Krakowskie 
Przedmieście na pl. Zamkowy, 1949

Notice board concerning the East-West Thoroughfare 
posted where Krakowskie Przedmieście St. leads onto Castle 
Square, 1949
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Budowa Trasy W-z – widok od strony pl. Zamkowego, 1948

Construction of the East-West Thoroughfare, a view from 
Castle Square, 1948

Budowa Trasy W-z – widok na ul. Miodową z kamienicy przy 
ul. Senatorskiej, 1948

Construction of the East-West Thoroughfare, a view of 
Miodowa St. from a tenement building on Senatorska St., 
1948

Budowa Trasy W-z – widok od strony Wisły, 1948

Construction of the East-West Thoroughfare seen from  
the Vistula, 1948
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Odbudowa Pałacu Przebendowskich, 1948–1949

Reconstruction of Przebendowski Palace, 1948–1949

Budowa Trasy W-z – widok od strony Mariensztatu, 1948

Construction of the East-West Thoroughfare, the view from 
Mariensztat, 1948
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Robotnicy podczas przykrywania tunelu Trasy W-z pod 
ul. Miodową, 1948

Labourers finishing the East-West Thoroughfare tunnel under 
Miodowa St., 1948

Układanie torowiska tramwajowego przed wjazdem 
do tunelu Trasy W-z od strony zachodniej, 1949

The laying of tram tracks in front of the western entrance 
to the tunnel of the East-West Thoroughfare, 1949

Budowa torów tramwajowych trasy W-z przy pl. Bankowym, 
1948

The laying of tram tracks on Bank Square for the East-West 
Thoroughfare, 1948
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Prace wykończeniowe na Trasie W-z – widok od strony Wisły, 
1949

The finishing touches being put to the East-West 
Thoroughfare, the view from the Vistula, 1949

Obóz junacki na Żoliborzu. W tle (po lewej) oficyna 
kamienicy przy ul. Bonifraterskiej 15, z prawej ruiny kamienicy 
przy ul. Przebieg 2 i zniszczona oficyna kamienicy przy 
Bonifraterskiej 25, 1947

A camp for members of the ‘Serving Poland’ Organisation 
in Żoliborz. In the background (on the left), an annex of the 
tenement building at No. 15 Bonifraterska St. On the right, 
ruins of the tenement building at No. 2 Przebieg St. and ruins 
of an annex of the tenement building at No. 25 Bonifraterska 
St., 1947
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Budowa bloków przy ul. Stołecznej, 1948

Construction of apartment blocks on Stołeczna St., 1948

Budowa osiedla WSM Mokotów. Wznoszony dom przy 
ul. Dąbrowskiego 84B, 1948

Construction of the WSM (Warsaw Housing Cooperative) 
development in Mokotów. The house at No. 84B 
Dąbrowskiego St. under construction, 1948

Budowa osiedla WSM Mokotów. Z prawej blok przy 
ul. Różyckiego 2, w tle z lewej blok przy ul. Łyżwiarskiej 1, 
1948

Construction of the WSM (Warsaw Housing Cooperative) 
development in Mokotów. On the right the apartment block 
at No. 2 Różyckiego St., in the background on the left the 
apartment block at No. 1 Łyżwiarska St., 1948

Budowa Rynku na Mariensztacie, 1948–1949

Construction of Mariensztat Square, 1948–1949
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Odbudowa kamienicy szpitala św. Ducha przy ul. Nowy 
Świat 41, 1946

Reconstruction of a tenement building, part of the Holy 
Spirit Hospital at No. 41 Nowy Świat St., 1946

Prace budowlane przy skrzyżowaniu ul. Nowy Świat 
i Al. Jerozolimskich, 1946

Construction work at the junction of Nowy Świat St.  
and Jerozolimskie Ave., 1946
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Budowa bloku Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej przy 
ul. Marszałkowskiej 34/50, 1950–1952

Construction of a Marszałkowska Residential District 
apartment block at No. 34/50 Marszałkowska St., 1950–1952

Budynek Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
(tzw. Mincówka) przy pl. Trzech Krzyży, 1948

The State Economic Planning Commission building (the so- 
-called Mincówka) on Three Crosses Square, 1948

Budowa bloków Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej 
u zbiegu ul. Pięknej i ul. Marszałkowskiej, 1951

Construction of Marszałkowska Residential District 
apartment blocks on the corner of Piękna and 
Marszałkowska streets, 1951
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Skład drewna przed kościołem św. Anny przy ul. Krakowskie 
Przedmieście, 1947

Timber stacked in front of St. Anne’s Church on Krakowskie 
Przedmieście St., 1947

Odbudowa szczytu katedry św. Jana Chrzciciela od strony 
ul. Kanonii, 1949

Reconstruction of the gable of St. John the Baptist’s 
Cathedral, seen from Kanonia St., 1949
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Opuszczanie posągu Zygmunta III Wazy na odbudowaną 
Kolumnę, 11 lipca 1949

Statue of Sigismund III Vasa being positioned on top of his 
reconstructed column, July 11th 1949

Ekipa inżynierów nadzorujących ustawienie odbudowanej 
Kolumny Zygmunta III Wazy na pl. Zamkowym, 1949

A team of engineers overseeing the erection of the 
reconstructed Sigismund’s Column on Castle Square, 1949
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Prace wykończeniowe przy odbudowie Rynku Starego Miasta, 
1953

Finishing touches being put to the reconstruction of the Old 
Town Market Square, 1953

Widok z pl. Zamkowego na wylot ul. Piwnej, 1953

The Piwna St. exit seen from Castle Square, 1953



9998

Od połowy 1948 roku planowanie i budowę nowych osiedli przejął 
Zakład Osiedli Robotniczych, nowy państwowy konglomerat 
budownictwa mieszkaniowego. Co ciekawe, mimo wprowadzenia 
socrealizmu w 1949 roku, realizację osiedli kontynuowano nawet 
po 1950 roku w zmienionej architekturze i przestrzeni, przy 
zachowaniu podstawowych reguł funkcjonalnych nowoczesnej 
urbanistyki z pierwotnych projektów.

Jednocześnie zmieniał się „krajobraz” wokół architektury 
i budownictwa. Państwo jawnie zwalczało działalność prywatną, 
co skutkowało likwidowaniem prywatnych biur. Już w marcu 
1947 roku utworzone zostały Zjednoczone Pracownie Architek-
toniczne – protoplasta dużych państwowych przedsiębiorstw 
projektowych, w których pracowało wielu architektów wcześniej 
zaangażowanych w BoS. We wrześniu 1948 roku utworzono 
Centralne Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych. 
W czerwcu tego roku powstało również osiem wielkich pań-
stwowych przedsiębiorstw budowlanych. W lipcu 1947 roku Sejm 
przyjął ustawę o trzyletnim Planie Odbudowy Gospodarczej, 
który miał również wspierać małe budownictwo oraz spółdzielnie 
mieszkaniowe. Jednocześnie utworzono Naczelną Radę Odbudowy 
Warszawy, działającą przy Prezesie Rady Ministrów. Trzydzie-
stoosobowa grupa, zdominowana przez polityków, miała ustalać 
zasady, programy i ogólne projekty oraz koordynować prace nad 
odbudową, a także opiniować projekty, które mogła również 
wstrzymywać. Pod Ministerstwo Odbudowy i NRoW podlegał za-
równo BoS, jak i Warszawska Dyrekcja Odbudowy, odpowiedzialne 
za projektowanie oraz wykonawstwo planowania na obszarze 
Warszawskiego Zespołu Miejskiego, obejmującego teren przedwo-
jennego powiatu warszawskiego.

W latach 1945–1949 postępowała integracja procesów organi-
zacji i prowadzenia inwestycji w ramach tzw. „państwowej” od-
budowy Warszawy. Planowanie, prace techniczne, finansowanie 
i sprawy gruntowe zostały zintegrowane w kilku superinstytucjach, 
takich jak BoS, Warszawska Dyrekcja Odbudowy (utworzona 
12 kwietnia 1946 roku), Ministerstwo Odbudowy (później: Budow-
nictwa Miast i Osiedli), Zakład Osiedli Robotniczych (utworzony 
w kwietniu 1948 roku), Zjednoczenie Pracowni Architektonicznych, 
Społeczne Przedsiębiorstwa Budowlane czy Pracownie Konserwacji 
Zabytków. Zmiany zachodzące w branży projektowej i budowlanej 
odzwierciedlały w mniejszej skali dramatyczny proces gwałtownej 
przebudowy systemu: niszczącej kupców „bitwy o handel”, nacjo-
nalizacji przemysłu oraz likwidacji prywatnych usług i komunalizacji 
gruntów. Wszystkiemu towarzyszył terror polityczny i policyjny, 
a także rosnący monopol ppR, którego zwieńczeniem były wy-
darzenia okresu grudzień 1948 – lipiec 1949, kiedy to począwszy 
od Kongresu Zjednoczeniowego ppS i pzpR postępował proces 
wprowadzania socrealizmu w kulturze, sztuce i architekturze. 

Beginning in mid-1948, the planning and construction of new 
housing estates was taken over by the Workers’ Housing Devel-
opment Administration: a new state-run conglomerate for housing 
infrastructure. Interestingly, despite the introduction of the socialist 
realism style in 1949, the developments were still constructed 
according to the basic functional rules of modern urban planning, 
set out in the original designs. This phenomenon lasted well into 
the 50s, albeit the external appearance of the structures and the 
surrounding urban spaces were altered to become more ideologi-
cally appropriate.

At the same time, the ‘social landscape’ accompanying archi-
tecture and construction projects kept evolving. The state was now 
openly opposed to private enterprise, which led to the closure of 
private design companies. The United Architecture Office (pre-
decessor of the large state design companies employing many of 
the architects from the Office for the Renovation of the Capital) 
was established as early as March 1947. In September 1948 it was 
replaced by the Central Bureau for Architectural and Construction 
Designs. June of the same year saw the opening of eight large state-
owned building enterprises. In July 1947 the Polish Parliament passed 
a bill for a three-year Plan of Reconstructing the Economy, which, 
among other things, was supposed to support small-scale construc-
tion and housing cooperatives. At the same time, the Chief Council 
for the Reconstruction of Warsaw was created by the Office of 
the President of the Council of Ministers. This thirty-strong group, 
dominated by politicians, was to lay down the rules and set out 
programs and general projects. It also coordinated the process of 
reconstruction and opined on designs, with the right to veto them. 
The Ministry of Reconstruction and the Chief Council oversaw 
both the Office for the Renovation of the Capital and the Warsaw 
Reconstruction Management: a unit responsible for the design and 
implementation of plans for the Warsaw Municipal Area.

Between 1945 and1949, the management and investment 
aspects of the so-called ‘state’ reconstruction of Warsaw were in-
creasingly integrated. The tasks of planning, technical implementation, 
financing and land acquisition were merged into a few super-insti-
tutions such as the Office for the Renovation of the Capital, the 
Warsaw Reconstruction Management (created on the 12th of April 
1946), the Ministry of Reconstruction (later the Ministry of Town and 
Housing Estate Development), the Office of Workers’ Housing (es-
tablished in April 1948), the United Architecture Offices, the Public 
Construction Company and the Historical Monuments Restoration 
Workshops. The changes taking place in the field of design and con-
struction were but a small-scale reflection of the drastic transforma-
tion of the whole system: the ‘battle for commerce’ that destroyed 
the merchant class, the nationalisation of industry, the eradication 
of the private service sector and the nationalisation of land. All of 

Choć oficjalnie BoS rozwiązano rozporządzeniem Rady Mini-
strów dopiero we wrześniu 1950 roku, faktyczny koniec okresu 

„pierwszej odbudowy” pod egidą Biura nastąpił już wcześniej. 
Latem 1949 roku referat Bieruta na temat Planu sześcioletniego 
zwiastował odgórne decyzje polityczne, wymuszające zasad-
niczą rewizję funkcjonalistycznych koncepcji. Równie znamiennie 
brzmiały referaty i rezolucje czołowych ideologów – architektów-

-komunistów i członków pzpR, wygłaszane na kongresach od-
budowy i zjazdach zawodowych. Ich teksty wyrażały krytykę 

„kosmopolitycznego”, awangardowego modernizmu, przytaczając 
wzorce radzieckiej monumentalnej i eklektycznej architektury 

„narodowej w formie i socjalistycznej w treści”.
Ironią losu stał się fakt, iż otwarcie trasy W-z i os. Mariensztat – 

czołowych projektów Biura, nastąpiło już w czasie wprowadzania 
socrealizmu. Kameralna kolonia mieszkaniowa stała się uniwer-
salnym wzorcem eklektycznej architektury bloków robotniczych 
zoR, zaś sama Trasa jednym z pocztówkowych symboli odbudowy 
okresu socrealizmu.

this played out against a backdrop of political and police terror and 
the increasing monopoly of the Polish Workers’ Party, the final 
step of which were the events of December 1948-July 1949, when 
the United Congress of the Polish Socialist Party and the Polish 
United Workers’ Party initiated the process of introducing social 
realism to culture, art and architecture. Officially, the Office for the 
Renovation of the Capital wasn’t decommissioned by the Council 
of Ministers until September 1950, but in reality, the ‘first recon-
structions’ period under its supervision had already come to an end 
some time before. The report on the six-year plan, presented by 
Bierut in the summer of 1949, was a sign of the arrival of a top-
down decision-making style that would bring about a fundamental 
revision of functionalist concepts.

Equally foreboding were the reports and resolutions presented 
by head ideologues (communist architects and members of the 
Polish United Workers’ Party) during reconstruction congresses 
and professional conventions. They criticised the ‘cosmopolitan’, 
avant-garde modernist style and pointed instead to examples of 
the monumental, eclectic Soviet architecture, ‘nationalist in its form 
and socialist in its meaning’.

It was an irony of fate that the inauguration of the East-West 
Thoroughfare and the Mariensztat Development – two key pro-
jects of the Office for the Renovation of the Capital – didn’t take 
place until after socialist realism was already underway. The cosy 
Mariensztat housing estate served as a universal template for the 
eclectic design of workers’ apartment blocks, while the East-West 
Thoroughfare became the poster child of the social realism period 
of reconstruction.
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Fontanna w Ogrodzie Saskim, 1946

The Saxon Garden fountain, 1946

Osiedle domków fińskich Jazdów, 1946–1947

The Jazdów settlement of timber-built Finnish houses, 
1946–1947

Odbudowany budynek Sejmu przy ul. Wiejskiej, 1947

The reconstructed parliament building on Wiejska St., 1947

Osiedle VII kolonii Warszawskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej (WSM) przy ul. Suzina, 1947

Development No. 7 of the WSM (Warsaw Housing 
Cooperative) on Suzina St., 1947
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Odbudowana Kolumna Zygmunta III Wazy na pl. Zamkowym –  
widok u wylotu ul. Senatorskiej. W tle ruiny Zamku 
Królewskiego, 1949

The reconstructed Sigismund’s Column on Castle Square 
seen from the exit of Senatorska St. In the background the 
ruins of the Royal Castle, 1949

Odbudowana kamienica Pod Murzynkiem przy Rynku 
Starego Miasta 36, 1949

The reconstructed ‘Pod Murzynkiem’ tenement building 
at No. 36 Old Town Market Square, 1949

Plac Zamkowy, 1950

Castle Square, 1950

Odbudowane kamieniczki przy ul. Piwnej, 1953

Reconstructed tenement buildings on Piwna St., 1950
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Odbudowane kamienice przy ul. Nowy Świat, 1950

Reconstructed tenement buildings on Nowy Świat St., 1950

Fragment Rynku na Mariensztacie, 1949

Partial view of Mariensztat Square, 1949

Trasa W-z po zakończeniu budowy – widok z ul. Kapucyńskiej 
na wlot tunelu, 1950

The East-West Thoroughfare following its construction.  
The entrance to the tunnel seen from Kapucyńska St., 1950
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Podcienia budynku przy ul. Sowiej 2 na Mariensztacie, 1949

Arcades of the building at No. 2 Sowia St. in Mariensztat, 
1949

Zabudowa ul. Sowiej i ul. Bednarskiej na Mariensztacie, 1949

Buildings on Sowia and Bednarska streets in Mariensztat, 1949

Ozdobna brama przy ul. Pięknej 28/34, 1952

Ornamental entrance to No. 28/34 Piękna St., 1952
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By Muscle and Machine  
– Warsaw’s Reconstruction  

in Practice
ChApteR III

ANNA LeBeNSztejN You have spent the last several months sorting 
through fond No. 27 – the Photo Archive of Stefan Rassalski. This 
gave you an opportunity to see much more than the ordinary user 
of our archive could. What did your work entail and what are we 
missing in our casual look at these photographs?
łUKASz KARoLeWSKI Cataloguing Rassalski’s pictures was like 
a fascinating trip around a devastated city that looks nothing like 
today’s Warsaw. His negatives in the National Digital Archives 
collection are individual frames. Not all of them were in the orig-
inal order, so it was a painstaking effort to recreate it, like fitting 
together elements of a puzzle: comparing one shot to another, 
consulting Rassalski’s contact sheets or leafing through the archive 
issues of Stolica. Sometimes a single detail could assist in identifying 
a photo, while at other times I was completely stumped, even 
when it came to wide perspective shots. My work was often intui-
tive: I tried to think like Rassalski as he was taking the photographs, 
I looked for similarities in theme, lighting or even the weather 
captured in the photographs. For example, some shots were taken 
in strong sunlight, so they’re saturated with light, while in others 
the light is slightly diffused. Rassalski rarely worked in foggy, rainy 
weather. Another thing I found helpful was his method, i.e. going 
on walks and taking whole series of photographs. These factors 
allowed me to combine individual frames into larger series and 
position unrecognised photographs among those already identified. 
All in all, most of them found their rightful place, though there are 
still a few random ones, where Rassalski took the secret of their 
origin to his grave.
AL Stefan Rassalski returned to Warsaw in March 1945, barely 
two months after its liberation. He was in a position to observe 
the first stage of the city’s revival and he recorded it in pictures 
during his work for the Office for the Renovation of the Capital 
and the magazine Stolica. What was the state of Warsaw streets 
at the time?

Mięśnie i maszyny,  
czyli odbudowa Warszawy  

w praktyce
RozDzIAł III

ANNA LeBeNSztejN Przez kilkanaście ostatnich miesięcy opra-
cowywałeś zespół nr 27: Archiwum Fotograficzne Stefana Rassal-
skiego, miałeś więc możliwość zobaczyć dużo więcej niż przeciętny 
użytkownik archiwum. Jak wyglądała twoja praca i co możemy 
przeoczyć, przeglądając tylko wyrywkowo te fotografie?
łUKASz KARoLeWSKI Opracowywanie zdjęć Rassalskiego było fascy-
nującą podróżą przez zrujnowane miasto, które niczym nie przy-
pomina dzisiejszej Warszawy. Negatywy znajdujące się w zbiorach 
Narodowego Archiwum Cyfrowego to pojedyncze klatki. Nie za-
wsze zachował się autorski układ zdjęć, musiałem go więc mozolnie 
odtwarzać – niczym elementy układanki, porównując jedne zdjęcia 
z innymi, przeglądając autorskie stykówki czy wertując archiwalne 
numery „Stolicy”. Niekiedy detal decydował o powodzeniu rozpo-
znania, innym razem – pomimo szerokiego planu na zdjęciu – iden-
tyfikacja nie postępowała ani na krok. Często musiałem posiłkować 
się intuicją, starając się myśleć jak Rassalski, gdy fotografował miasto: 
szukałem podobieństw w ujęciu tematu, oświetleniu czy nawet 
pogodzie podczas robienia zdjęcia. Przykładowo Rassalski niektóre 
zdjęcia wykonywał przy silnym słońcu, przez co były wręcz nasy-
cone światłem, inne przy nieco rozproszonym, rzadko zaś pracował 
przy mglistej, deszczowej pogodzie. Pomocna była też jego metoda 
działania, czyli fotografowanie całymi seriami podczas spacerów. 
Wszystko to pozwalało połączyć pojedyncze kadry w większe ca-
łości i umieścić te nierozpoznane fotografie pomiędzy już zidentyfi-
kowanymi. Koniec końców większość zdjęć znalazła swoją lokalizację, 
ale tajemnice kilku pojedynczych Stefan Rassalski zabrał do grobu.
AL Stefan Rassalski wrócił do Warszawy w marcu 1945 roku, 
zaledwie dwa miesiące po jej wyzwoleniu. Miał więc okazję 
obserwować pierwszą fazę przywracania miasta do życia, co 
zresztą dokumentował fotografiami jako współpracownik BOS 
i „Stolicy”. Jak wyglądały wtedy warszawskie ulice?
łK Warszawa, do której powrócił Rassalski była morzem gruzu, 
tylko gdzieniegdzie wystawały ocalałe budynki. Wycofujący się 
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łK The Warsaw Rassalski saw after his return was a sea of rubble 
with the occasional surviving building. During their retreat, the 
Germans mined a lot of places and the explosives posed a lethal 
danger to the returning residents. Mine clearance was a priority; the 
bulk of it was done by March 17th. Over 10,000 mines and nearly 
20,000 bombs and artillery shells were removed. Only then could 
the labour of removing all the rubble truly begin. Still, the threat of 
‘rusty death’ hung over the city for a long time to come.
AL Rassalski managed to photograph the streets when they were 
still completely covered in rubble; especially those in the Old Town, 
where the fighting during the Uprising was particularly fierce. He 
also recorded the painstaking process of clearing the city.
łK I once calculated that the amount of rubble in the devastated 
city was comparable in terms of capacity to twenty-two Palaces 
of Culture and Science. Before any reconstruction could begin, all of 
it needed to be removed, especially from the streets, which had to 
be accessible for heavy construction plant and deliveries of building 
materials. This was mostly carried out by manual labour, by tearing 
down ruined buildings brick by brick, to save as many resources 
as possible. Fragments of walls that threatened to collapse were 
pulled down using ropes. The leftover parts were then painstakingly 
torn down with pickaxes. For the people of Warsaw, exhausted 
as they were after years of war, it was backbreaking work. Some 
of Rassalski’s iconic photographs depict members of the ‘Serving 
Poland’ Organisation [a paramilitary state-run unit for young people, 
who were called ‘junacy’, meaning ‘young bucks’ or ‘swashbucklers’], 
standing on the walls of Karol Beyer’s townhouse in the process of 
pulling it down: the adjacent ‘house without corners’ provides a re-
vealing glimpse into the scale of their task. His photographs from 
Muranów, where a brigade of Yugoslavian youths worked alongside 
the ‘Serving Poland’ unit, also reflect the insignificance of human 
labour in the face of Warsaw’s destruction.
AL Rassalski also captured the next stage of the demolitions…
łK Indeed, things like the sorting and cleaning of bricks. Un-
damaged bricks were reclaimed and arranged into even columns 
so they could be used for new houses. They were tapped clean 
of old mortar using special masonry hammers. This process also 
helped to detect possible cracks; many bricks proved unfit for 
re-use due to fire damage or explosions.
AL Rassalski also photographed the powerful machines that 
helped to remove the rubble. One of them even became the 
subject of its own photo series.
łK Yes, a Yova rubble crusher installed on Żurawia Street, close 
to Bracka Street, on the site of today’s monumental, socialist re-
alism building, the Ministry of Agriculture. Rassalski photographed 
it from every possible angle, off-setting it against the backdrop 
of the devastated city, but also capturing its details, including the 

Niemcy zaminowali wiele obiektów, co było śmiertelnym zagroże-
niem dla powracających mieszkańców. Priorytetem stało się więc 
rozminowanie, którego zasadniczy etap przeprowadzono do 
17 marca – usunięto wtedy ponad 10 tysięcy min oraz blisko 20 ty-
sięcy bomb i pocisków artyleryjskich. Dopiero po rozminowaniu 
można było przystąpić do właściwego odgruzowania, choć widmo 

„zardzewiałej śmierci” długo jeszcze wisiało nad miastem.
AL Stefan Rassalski zdążył jeszcze sfotografować całkowicie za-
gruzowane ulice, szczególnie te na Starym Mieście, gdzie wcześniej 
toczyły się wyjątkowo ciężkie walki powstańcze. Dokumentował 
też mozolne oczyszczanie miasta.
łK Przeliczyłem sobie kiedyś, że łączną ilość gruzu zburzonego 
miasta można obrazowo porównać z objętością dwudziestu 
dwóch Pałaców Kultury i Nauki. Przed rozpoczęciem odbu-
dowy należało ten gruz w całości usunąć, szczególnie z traktów 
komunikacyjnych, aby umożliwić dowóz materiałów oraz dostęp 
maszynom budowlanym. Prace prowadzono w większości ręcznie, 
rozbierając ruiny cegła po cegle i starając się odzyskać jak najwięcej 
surowca. Grożące zawaleniem fragmenty ścian zdejmowano za po-
mocą lin ciągniętych przez robotników. Resztki murów mozolnie 
kuto kilofami, co od wyczerpanych wojną warszawiaków wyma-
gało dużej siły fizycznej. Niektóre z ikonicznych zdjęć Rassalskiego 
przedstawiają junaków Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”, 
stojących na rozbieranych fragmentach murów kamienicy Karola 
Beyera przy Krakowskim Przedmieściu – pobliski ocalały „dom 
bez kantów” wymownie oddaje skalę przedsięwzięcia. Również 
na kadrach z Muranowa, na których oprócz „Służby Polsce” widać 
pracującą brygadę młodzieży jugosłowiańskiej, możemy dostrzec, 
jak znikome były ludzkie siły wobec ogromu wojennego zniszczenia 
Warszawy.
AL Na zdjęciach Rassalskiego widać też kolejny etap prac roz-
biórkowych?
łK Tak, np. segregowanie i oczyszczanie cegieł. Nieuszkodzone 
cegły odzyskiwano z gruzów i układano w równe kolumny, aby 
mogły posłużyć do budowy nowych domów. Ostukiwano je ze 
starej zaprawy specjalnymi młotkami murarskimi (reńskimi lub 
berlińskimi). Sprawdzano w ten sposób, czy cegła nie jest pęknięta, 
bowiem wiele z nich nie nadawało się już do użytku z powodu 
wypalenia w pożarach czy skruszenia wybuchami pocisków.
AL Rassalski fotografował także potężne maszyny pomagające 
robotnikom w usuwaniu gruzu – jednej z tych maszyn poświęcił 
nawet osobną serię zdjęć.
łK Mowa tu o kruszarce, która stała przy ul. Żurawiej w pobliżu 
ul. Brackiej, gdzie dziś wznosi się monumentalny, socrealistyczny 
gmach Ministerstwa Rolnictwa. Rassalski obfotografował ją ze 
wszystkich stron, osadzając w kontekście zrujnowanego miasta, jak 
również prezentując detale, w tym jej serce – silniki elektryczne 

heart: an electric motor with belt drive. This type of crusher pro-
duced raw material for the production of so-called gravel concrete, 
used to line the surface of streets or form bricks. A 1949 article in 
Stolica describes the process in detail:

Clean rubble is transported to the Yova, where mighty jaws 
crush it into gravel. Buckets installed on a conveyor belt then 
pour it into sieves, where it is sorted according to, typically, three 
categories: 1 – fine gravel for materials requiring more durability, 
2 – medium grain gravel used in products made out of concrete 
(‘warmer’ bricks, blocks and cinder blocks), and 3 – rubble used 
for lining roads and as a foundation layer for roads. The Yova 
can process 60 cubic metres of rubble a day. After crushing, the 
rubble is shaped into cinder blocks and left in the moulds to 
‘mature’. When the blocks cool down, they are transported to 
construction sites. Daily output is about 1,000 blocks1. 

AL And yet many of Rassalski’s photographs show that most of 
the rubble was simply removed from the cleared streets. What 
happened to it?
łK There was too much of it for the machines to handle, so it 
was also used for earthworks: mainly to fill up clay pits and rein-
force river banks and the escarpment. A certain amount served 
in the construction of the military airstrip in the Bemowo district, 
but still, the supply far exceeded its possible uses. So the leftovers 
were heaped up in artificial mounds on the outskirts of Warsaw: 
in Szczęśliwice, Moczydło, Czerniaków and by the riverside at 
the end of Krasińskiego Street2. A unique solution to the rubble 
problem was implemented in Muranów district, where new blocks 
of flats were erected directly on top of the ruins of the former 
Ghetto. This decision was dictated not solely by technical issues; 
there was also an ideological aspect: the architect who designed 
the development, Bohdan Lachert, wished to demonstrate that 
a new city could rise from the ashes of the old Muranów; it was 
to be a living monument to the past3.

The rubble and building materials were usually transported 
by horse and cart. Many of Rassalski’s photographs show wooden 
carts with rubber wheels, pulled by a single horse and carrying 

1 Quote from: Stolica, No. 5/116 (1949): p. 2. 
2 The mounds in Szczęśliwice and Moczydło would in time become skiing slopes 
surrounded by city parks. The mound in Czerniaków, for many years serving as 
a garbage dump, was transformed into the Warsaw Uprising Mound in 2004. The 
last mound, near the river, at Krasińskiego Street, was levelled during the construc-
tion of the Vistula Route at the onset of the 70’s. The rubble of old Warsaw also 
served to create the artificial hill of Stadion Dziesięciolecia [the 10th-Anniversary 
Stadium], which opened in 1955.
3 See B. Chomętowska, Stacja Muranów [Muranów Station] (Wołowiec 2012) 
and B. Chomętowska, Lachert i Szanajca: architekci awangardy [Lachert & Szanajca: 
architects of the avant-garde] (Wołowiec 2015).

z przekładniami pasowymi. W tego rodzaju kruszarkach typu 
Yova powstawał surowiec do produkcji tzw. gruzobetonu, któ-
rego używano do podsypywania nawierzchni ulic lub formowania 
cegieł. Proces szczegółowo opisuje fragment reportażu ze „Stolicy” 
z 1949 roku:

Czysty gruz transportem jest przenoszony do yovy, która potęż-
nymi szczękami kruszy go na drobne kruszywo. Kubełki na pasie 
zsypują pokruszony gruz na sita, które sortują go na odpowiednie 
frakcje. Przeważnie wyrabia się trzy rodzaje frakcji: I – miałka 
do wyrabiania produktów wymagających większej wytrzymałości, 
II – średni orzech do wyrobów betonowych („cieplejsze”, cegły, 
bloki, pustaki) i III – gruz do wysypywania dróg i jako podkład pod 
nawierzchnię jezdni. Yova przerabia dziennie 60 metrów sześcien-
nych gruzu. Z pokruszonego gruzu produkuje się pustaki, które 
w formach przebywają w tzw. dojrzewalni, skąd po ostudzeniu 
idą na budowę. Dzienna produkcja wynosi około 1000 sztuk1.

AL Na wielu zdjęciach wykonanych przez Rassalskiego widzimy 
jednak, że znaczną część gruzu wywożono poza oczyszczane 
ulice. Co się z nim działo?
łK Przetworzenie całości gruzu przekraczało wydajność ma-
szyn, używano go więc także do wyrównywania gruntu, głównie 
zasypywania glinianek, umacniania skarpy wiślanej i brzegu Wisły. 
Część gruzu wykorzystano przy budowie lotniska wojskowego na 
Bemowie, nadal jednak ilość materiału była większa niż możliwości 
jego zagospodarowania. Z jego pozostałości usypano więc kopce 
na obrzeżach miasta: na Szczęśliwicach, Moczydle, Czerniakowie 
i nad Wisłą u wylotu ul. Krasińskiego2. W bardzo oryginalny 
sposób rozwiązano kwestię odgruzowania na terenie Mura-
nowa, gdzie nowe bloki mieszkalne osiedla Muranów Południowy 
postawiono wprost na gruzach kamienic dawnego getta. Decyzja 
nie była podyktowana wyłącznie względami technicznymi, ale też 
ideologicznymi: architekt projektujący osiedle – Bohdan Lachert 
chciał pokazać, że na zgliszczach dawnego Muranowa powstaje 
nowe miasto – żywy pomnik przeszłości3.

Do transportu gruzu i materiałów budowlanych używano 
najczęściej wozów konnych. Na wielu zdjęciach Rassalskiego 
widzimy drewniane furmanki na ogumionych kołach, zaprzężone 
w pojedynczego konia, przewożące gruz czy cegły. Fotograf 

1 Cyt. za: „Stolica”, 1949, 5/116, s. 2. 
2 Kopce na Szczęśliwicach i Moczydle staną się górkami narciarskimi w miejskich 
parkach, kopiec na Czerniakowie, będący przez lata wysypiskiem śmieci, zmieni się 
w 2004 roku w kopiec Powstania Warszawskiego. Ostatni z nich, położony nad 
Wisłą u wylotu ul. Krasińskiego, zostanie splantowany podczas budowy Wisłostrady 
na początku lat 70. XX wieku. Z gruzów Warszawy zostanie też usypana korona 
Stadionu Dziesięciolecia, otwartego w 1955 roku.
3 Zob. więcej m.in. B. Chomętowska, Stacja Muranów, Wołowiec 2012 oraz 
B. Chomętowska, Lachert i Szanajca: architekci awangardy, Wołowiec 2015. 
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loads of rubble or bricks. He also captured the narrow gauge 
railways, called ‘rubble trains’, as they transported rubble out of the 
former Ghetto area, Napoleon Square [Plac Napoleona, today’s 
Warsaw Uprising Square], the cross-city railway tunnel (which was 
destroyed during the war) and the excavations for the East-West 
Thoroughfare4. These temporary railways were constructed out of 
portable tracks and laid down as close as possible to the site of the 
clearance. Rubble wagons were pushed along them by hand and 
then onto the main track. When a whole train was ready, a steam 
locomotive (usually one left behind by the Germans) would come 
and pick it up5.
AL It seems that Rassalski was particularly interested in the heavy 
plant used for the extensive earthworks such as excavation and 
road construction.
łK That’s right. For example, he photographed cable-operated 
excavators used to dig the tunnel beneath Castle Square [Plac Zam-
kowy] during the construction of the East-West Thoroughfare. Their 
buckets were activated by a system of cylinders and pulleys that 
tightened and relaxed the steel cables. Their crisscrossing booms 
depicted in Rassalski’s photographs give an impression of a veritable 
‘city of machines’. He often captured them with their huge jaws 
against the backdrop of buildings, or at the moment of emptying 
the buckets into wagons. Looking closely, we can see that some of 
the excavators had their own names. For example, the one called 
‘Bernard’ was used at the Nowy Zjazd Street excavation, while the 
‘Antaeus’6, its name inspired by Greek mythology, removed rubble in 
Senatorska Street.
AL Other pictures show that all kinds of machines were used for 
construction work, in fact, virtually every kind of equipment that 
was available.
łK Exactly, one of the photographs even shows an SdKfz 9/II 
tracked artillery tractor, used during the war to evacuate bro-
ken-down Wehrmacht tanks. Its 10-ton crane helped in removing 
the rubble from the Main Railway Station, though the lopsided 
shell of the structure wasn’t demolished until May 1947. As we can 
see in the photographs, all available machines were put to work, 
whether those left over by the Germans, sent as aid by the United 
Nations Relief and Rehabilitation Administration, or provided by 

4 Ibid., see also B. Pokropiński, Kolejki gruzowe w Warszawie (2–4) [Warsaw 
Rubble Trains (2–4)], Świat Kolei [The World of Railways], (2017): pp. 6–8.
5 The first such line was set up by the Germans in 1943–1944 to remove the 
rubble from the devastated Ghetto area to the riverside, by the Citadel. It was 
closed at the onset of the Warsaw Uprising. Part of its tracks were used in 1945 to 
remove the rubble from the Old Town. See: Pokropiński, Kolejki gruzowe (1): p. 5. 
6 Antaeus – one of the giants, son of the Earth-Mother goddess Gaia, famous 
for his ability to regain physical strength as soon as he touched the ground, which 
made him an invincible fighter.

dokumentował także wąskotorowe kolejki, zwane gruzowymi, 
które wywoziły gruz z terenu byłego getta, zabudowy pl. Napo-
leona i wysadzonego tunelu średnicowego oraz ziemię z wykopu 
Trasy W-z4. Składały się one z licznych torów przenośnych prowa-
dzonych jak najbliżej miejsca wydobycia gruzu, po których wagoniki 
przetaczano ręcznie do głównego toru, skąd po zestawieniu całego 
składu odbierał je parowóz, najczęściej poniemiecki5.
AL Rassalskiego szczególnie interesował sprzęt ciężki, który sto-
sowano przy rozległych pracach ziemnych – podczas wykopów 
i do budowy dróg?
łK Tak, uwiecznił przykładowo koparki linowe wykorzystywane 
przy budowie trasy W-z do wykopania tunelu pod pl. Zamkowym. 
Ich czerpaki były poruszane przez napinanie i luzowanie stalowych 
lin za pomocą systemu bębnów i krążków – na fotografiach Ras-
salskiego ich krzyżujące się wysięgniki stwarzają wrażenie istnego 

„miasta maszyn” w tej części stolicy. Fotograf często uwieczniał ich 
potężne czerpaki zestawione z budynkami na dalszym planie lub 
moment, gdy wysypywały zebraną ziemię ze swych szczęk na wa-
gony. Jeśli przypatrzymy się dokładniej tym zdjęciom, zobaczymy 
że niektóre koparki miały nawet imiona. Maszyna nazwana „Ber-
nard” pracowała w wykopie przy ul. Nowy Zjazd, zaś nawiązujący 
do greckiej mitologii „Antaeus”6 usuwał gruzy przy ul. Senatorskiej.
AL Inne ze zdjęć Rassalskiego pokazują, że do prac budowlanych 
wykorzystywano najróżniejsze maszyny – właściwie wszystko, co 
znalazło się pod ręką.
łK Dokładnie, na jednej z jego fotografii możemy nawet do-
strzec gąsienicowy ciągnik artyleryjski SdKfz 9/II, używany podczas 
wojny do ewakuacji uszkodzonych czołgów Wehrmachtu. Jego 
dziesięciotonowym dźwigiem usuwano resztki Dworca Głów-
nego, którego przechylony szkielet zburzony został dopiero 
w maju 1947 roku. Poza tym, jak widzimy na zdjęciach, stoso-
wano wszelkie dostępne maszyny: pozostawione przez okupanta, 
pochodzące z darów UNRRA czy dostarczone przez radziecką 
misję techniczną. Były wśród nich niemieckie ciągniki rolnicze Lanz 
Bulldog, wkrótce skopiowane jako Ursus C-45, były też parowozy 
wąskotorowe takich firm jak Krauss, Orenstein und Koppel 
czy Henschel. Nie wszędzie jednak ciężki sprzęt mógł dotrzeć, 
by wyręczyć w pracy ludzi i konie; maszyn było też zbyt mało 

4 Tenże, Kolejki gruzowe w Warszawie (2–4), „Świat Kolei”, 2017, s. 6, 7 i 8.
5 Pierwszą taką kolejkę zorganizowali Niemcy w latach 1943–1944 do wywozu 
gruzu z terenu zburzonego getta nad Wisłę, w okolice Cytadeli. Przestała funkcjo-
nować z chwilą wybuchu powstania warszawskiego, a część jej torów została wyko-
rzystana w 1945 roku do wywożenia gruzu ze Starego Miasta. Por. B. Pokropiński, 
Kolejki gruzowe w Warszawie (1), „Świat Kolei”, 2017, s. 5. 
6 Anteusz – jeden z gigantów, syn Gai, bogini Matki-Ziemi, znany z tego, że od-
zyskiwał siły pod wpływem kontaktu z ziemią, co czyniło go niepokonanym w walce.

the Soviet technical mission. Among them were German Lanz 
Bulldog agricultural tractors, soon to be copied and produced 
locally as the Ursus C-45, and narrow gauge steam locomotives 
produced by manufacturers such as Krauss, Henschel or Oren-
stein und Koppel. But not all sites could be reached by heavy 
equipment to ease the burden on humans and horses; and in any 
case, the machines were simply too few to satisfy demand. Faced 
with such a dearth of equipment, workers often came up with 
various ingenious solutions, such as using agricultural tractors to 
haul freight by tram carriages.
AL One can suppose these solutions often led to accidents…
łK The machines at hand were often in very poor condition, 
requiring a lot of fixing and repairs. These were carried out on the 
site in makeshift workshops or even in situ, out in the open. Ras-
salski captured these types of situations: one of his photographs 
depicts workers on Castle Square using a water pump to check 
a steam engine cylinder for leaks. Another one shows men using 
a petrol-driven compressor to pump the tyre of a truck needed to 
transport the rubble out of St. John the Baptist’s Cathedral. 

w stosunku do potrzeb. Braki w sprzęcie zastępowano pomysło-
wością, przykładowo holując towarowe wagony tramwajowe za 
pomocą ciągników rolniczych.
AL Można podejrzewać, że nie były to rozwiązania bezawaryjne?
łK Dostępne maszyny były często bardzo zużyte i wymagały 
rozlicznych napraw i remontów, które przeprowadzano na miejscu, 
w improwizowanych warsztatach czy wręcz na stanowisku pracy, 
pod gołym niebem. Również tego rodzaju sytuacje uwieczniał 
Rassalski – na jednym z jego zdjęć robotnicy za pomocą pompy 
wodnej sprawdzają szczelność kotła parowozu na pl. Zamkowym, 
na innym zaś – spalinowym kompresorem pompują koło cięża-
rówki wywożącej gruz z katedry św. Jana. 
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Odgruzowywanie ruin getta – brygada młodzieży jugosło-
wiańskiej ładuje gruz na wagoniki kolejki wąskotorowej, 1947

Clearing rubble from the Ghetto. A brigade of Yugoslavian 
youths loading rubble onto narrow gauge railway wagons, 1947

Załadunek cegieł na furmankę przy ul. Nowolipki, 1947

Loading bricks onto a horse-drawn cart on Nowolipki St., 1947
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Rozbiórka budynku, 1945–1948

Demolition of a house, 1945–1948

Odgruzowywanie ul. Długiej, 1947

The clearing of rubble on Długa St., 1947
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Junacy z Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” rozbierają 
gruzy kamienicy przy ul. Nalewki 13, 1947

Members of the ‘Serving Poland’ Organisation removing the 
rubble of the tenement building at No. 13 Nalewki St., 1947

Kruszarka typu Yova przy ul. Żurawiej, 1948

A Yova type crushing machine on Żurawia St., 1948

Odgruzowywanie ul. Brackiej, 1947

The clearing of rubble on Bracka St., 1947
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Kolejka wąskotorowa do wywozu gruzu na ul. Podwale, 1948

A narrow gauge railway set up for removing the rubble on 
Podwale St., 1948

Odbudowa budynku X Ośrodka Zdrowia na rogu 
ul. Słowackiego i ul. Stołecznej, 1947

Reconstruction of Health Centre No. 10 on the corner  
of Słowackiego and Stołeczna streets, 1947

Usuwanie gruzów kamienicy przy ul. Marszałkowskiej 46, 
1945–1948

Removing the rubble of a tenement building at  
No. 46 Marszałkowska St., 1945–1948
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Koparka i wagoniki na gruz przed ruinami Poczty Głównej 
przy pl. Napoleona, 1946

An excavator and wagons for removal of rubble in front of 
the ruined Main Post Office on Napoleon Square, 1946

Budowa Trasy W-z – załadunek ziemi na wagoniki na 
pl. Zamkowym, 1948

Construction of the East-West Thoroughfare – earth being 
loaded onto wagons on Castle Square, 1948
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Budowa Trasy W-z – koparka ładuje ziemię na wagoniki 
ciągnięte przez parowóz w wykopie na pl. Zamkowym, 1948

Construction of the East-West Thoroughfare – an excavator 
loading earth onto wagons pulled by a steam locomotive at 
earthworks on Castle Square, 1948

Budowa Trasy W-z – załadunek ziemi z wykopu na wagoniki. 
Z lewej ruiny Zamku Królewskiego, 1948

Construction of the East-West Thoroughfare – loading earth 
from the excavation onto wagons. On the left, the ruins of 
the Royal Castle, 1948

Załadunek gruzu koparką nazywaną „Antaeus” na samochód 
ciężarowy Autocar U-7144 przy ul. Senatorskiej, 1947

The excavator ‘Antaeus’ loading rubble onto an Autocar 
U-7144 lorry on Senatorska St., 1947
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Ruiny Dworca Głównego w Al. Jerozolimskich, 1946

Ruins of the Main Train Station on Jerozolimskie Ave., 1946

Rozbiórka ruin Dworca Głównego, z prawej pojazd 
półgąsienicowy Sd.Kfz. 9/2, 1947

Demolition of the ruined Main Train Station. On the right,  
an Sd.Kfz. 9/2 half-track vehicle, 1947

Odgruzowywanie pl. Napoleona – lokomobila i robotnicy 
rozkuwający gruzy, 1948

The clearing of rubble on Napoleon Square – labourers using 
a traction engine to crush the rubble, 1948
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Ciągnik marki „Steyr” i kocioł do asfaltu (z lewej) 
podczas prac wykończeniowych u zbiegu ul. Miodowej 
i ul. Krakowskie Przedmieście, 1949

A ‘Steyr’ tractor and an asphalt boiler (on the left) during 
finishing touches being put to the corner of Miodowa and 
Krakowskie Przedmieście streets, 1949

Ciągnik marki „Lanz Bulldog” na ul. Dziekanii wywozi gruz 
z okolic katedry św. Jana, 1947

A ‘Lanz Bulldog’ tractor on Dziekania St. removing rubble 
from around St. John the Baptist’s Cathedral, 1947

Walec parowy wyrównuje na Muranowie grunt dla przyszłej 
ul. Nowomarszałkowskiej, 1947

A steamroller levelling the ground ahead of construction of 
Nowomarszałkowska St. in the Muranów district, 1947
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Parowóz „Riesa” podczas prowizorycznej naprawy – 
pracownicy sprawdzają szczelność kotła za pomocą pompy 
wodnej, 1948

A ‘Riesa’ locomotive during a makeshift repair – a water 
pump being used to check the boiler for leaks, 1948

AL Rassalski’s photographs provide a glimpse of construction 
supplies. What was the situation in this regard?
łK Apart from bricks, either reclaimed from the rubble or freshly 
produced in brickyards, the builders required cement, sand and 
gravel. The latter two were in abundant supply, courtesy of the 
Vistula. Sand diggers depicted in Rassalski’s photographs don’t 
look much different from their ancestors as painted by Aleksander 
Gierymski in the 19th century: they still dig sand using special 
scoops and pouring it into their boats. The only difference is the 
Poniatowski Bridge towering in the background, swarming with 
trams and cars. Still other pictures prove that even this type of 
work could be transformed by modern technology: here sand is 
excavated by mechanical dredgers transporting it via a conveyor 
straight to railway wagons. Rassalski also captured stacks of timber 
needed for scaffolding, shuttering boards and safety rails. One 
photo shows a warehouse on Niemcewicza Street at the back 
of Grójecka Street, while in another we see the construction of 
a timber processing plant at Siarczana Street in Targówek district.
AL What do Rassalski’s photographs tell us about the construc-
tion of new buildings?
łK They were built of bricks, which were carried by the brick-
layers using wooden hods; we can see an example of this in the 
photographs depicting the construction of a house on the corner 
of Jerozolimskie Avenue and Nowy Świat Street. One person 
could usually carry 12–16 bricks laid flat at a time. Sometimes 
an extra layer of upright bricks was added at the back, which 
increased the load to a maximum of 30. The construction itself 
was done manually, with workers divided into units of three7. As 
we can see in Rassalski’s photographs, simple hand tools were 
used: pickaxes, hammers, shovels and spades for demolitions, and 
trowels, masonry hammers and mortar tubs for bricklaying. Bridge 
construction was more mechanised, since the first step in this 
case was the dismantling of damaged spans. Rassalski recorded the 
divers who hooked up ropes to the sunken structures so that they 
could be lifted by cranes and cut with acetylene torches into scrap 
iron. His photographs reflect the diversity of the people joining 
in the reconstruction effort: we see the workers of the Warsaw 

7 This method of work was first introduced by Michal Krajewski during 
the construction of Mariensztat (1948–1949). See: M. Krajewski, Mój pierwszy 
dzień pracy zespołowej w Polsce [My First Week of Teamwork in Poland], Stolica, 
No. 42/153 (1949): p. 5. See also: H. Wilk, Od Stachanowa do Pstrowskiego 
[From Stachanow to Pstrowski], Biuletyn IPN pamięć.pl [Bulletin of the Insti-
tute of National Remembrance] No. 7–8 (2014): pp. 43–4 6, available online 
at: https://www.polska1918-89.pl/pdf/od-stachanowa-do-pstrowskiego,1571.pdf 
[accessed: 27.05.2021]. On the subject of labour races, see also: Ł. Starowieyski, 
Człowiek nie z marmuru [A Man Not of Marble], available online at: https://dzieje.pl/
rozmaitosci-historyczne/czlowiek-nie-z-marmuru [accessed: 27.05.2021]. 

AL Na podstawie zdjęć z archiwum Stefana Rassalskiego można 
również prześledzić zaplecze materiałowe odbudowy. Jak ono 
wyglądało?
łK Oprócz cegieł – odzyskiwanych z gruzów lub nowo wypro-
dukowanych w cegielniach – budownictwo potrzebowało także 
cementu, piasku i żwiru. Tych ostatnich dostarczała w ogromnych 
ilościach Wisła. Piaskarze z kadrów Rassalskiego niewiele różnią się 
od swoich przodków z obrazu Aleksandra Gierymskiego – piasek 
i żwir wydobywają na nich czerpakami („kaszorami”) na łodzie 
(„baty”), jedynie w tle rysuje się most Poniatowskiego, pełen 
tramwajów i samochodów. Na innych zdjęciach widać jednak, że 
i tu wkroczyła nowoczesna technika – piasek wydobywany był 
też przez mechaniczne pogłębiarki, które dostarczały go prze-
nośnikiem taśmowym bezpośrednio na wagony kolejowe. Ras-
salski uwiecznił również składy drewna, niezbędnego do budowy 
rusztowań, szalunków i doraźnych zabezpieczeń. Na jego zdję-
ciach widzimy przykładowo skład przy ul. Niemcewicza na tyłach 
ul. Grójeckiej, a także powstawanie zakładu maszynowej obróbki 
drewna przy ul. Siarczanej na Targówku.
AL A jak w obiektywie Rassalskiego wyglądało samo powsta-
wanie nowych budowli?
łK Gmachy wznoszono z cegieł, które robotnicy – jak widać na 
zdjęciach m.in. z budowy kamienicy na rogu Al. Jerozolimskich 
i ul. Nowy Świat – transportowali na plecach w tzw. kozłach, czyli 
drewnianych nosidłach z uchwytami opierającymi się na ramionach. 
Zazwyczaj jeden koźlarz mógł przenieść 12–16 cegieł ułożonych 
na płask. Niekiedy dokładano dodatkową tylną warstwę cegieł 
leżących na sztorc, zwiększając łączny ładunek do maksymalnie 
30 sztuk. Murowano ręcznie, pracując w tzw. trójkach murar-
skich7. Jak widzimy na zdjęciach Rassalskiego, stosowano przy 
tym proste ręczne narzędzia – przy rozbiórkach kilofy, młoty, 
szufle i łopaty, przy budowie kielnie, młotki murarskie i kastry do 
zaprawy. Bardziej zmechanizowane były prace przy budowie mo-
stów – wymagały one początkowo usunięcia zniszczonych przęseł. 
Rassalski udokumentował np. nurków, którzy podczepiali liny do 
zatopionych w rzece fragmentów konstrukcji, podnoszonych na-
stępnie dźwigiem i ciętych palnikami na złom. Na jego fotografiach 
możemy dostrzec jak szeroko włączano się w dzieło odbudowy: 

7 Wprowadzono je po raz pierwszy przez Michała Krajewskiego podczas 
budowy Mariensztatu (1948–1949). Zob. M. Krajewski, Mój pierwszy dzień pracy 
zespołowej w Polsce, „Stolica”, 1949, 42/153, s. 5. Por. H. Wilk, Od Stachanowa do 
Pstrowskiego, „Biuletyn IpN pamięć.pl”, 2014, 7–8, s. 43–4 6, wersja online dostępna 
na https://www.polska1918–89.pl/pdf/od-stachanowa-do-pstrowskiego,1571.pdf [do-
stęp: 27.05.2021]; o wyścigu pracy zob. też Ł. Starowieyski, Człowiek nie z marmuru, 
artykuł dostępny online na https://dzieje.pl/rozmaitosci-historyczne/czlowiek-nie-z-

-marmuru [dostęp: 27.05.2021].

https://www.polska1918-89.pl/pdf/od-stachanowa-do-pstrowskiego,1571.pdf
https://dzieje.pl/rozmaitosci-historyczne/czlowiek-nie-z-marmuru
https://dzieje.pl/rozmaitosci-historyczne/czlowiek-nie-z-marmuru
https://www.polska1918-89.pl/pdf/od-stachanowa-do-pstrowskiego,1571.pdf
https://dzieje.pl/rozmaitosci-historyczne/czlowiek-nie-z-marmuru
https://dzieje.pl/rozmaitosci-historyczne/czlowiek-nie-z-marmuru
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Construction Enterprise, soldiers of the Polish Army, members of 
the ‘Serving Poland’ units, supported by youth brigades from Yugo-
slavia and Czechoslovakia, as well as ordinary Warsaw residents, 
who volunteered for work by joining both state-organised groups 
and grassroots initiatives.
AL In your opinion, what is the biggest difference between Ras-
salski’s photographs recording the reconstruction of Warsaw and 
other similar pictures taken at that time?
łK Rassalski paid close attention to recording all successive stages 
of the reconstruction of a given site. He also juxtaposed these 
with a given site’s pre-war appearance. One example is his series 
covering the Royal Route. His photographs from 1946–1947 show 
the buildings provisionally secured by walling up windows and 
similar means, while the streets and pavements are cleared of 
rubble: proper reconstruction had yet to begin. One year later, 
he photographed the same houses after basic restoration, then 
two years later: all shiny and new, with freshly plastered facades. 
His series of photographs consisting of reproductions of pre-war 
images and his own records from the reconstruction period 
clearly show that many buildings lost their original embellishments, 
being reconstructed in a simplified form. A striking example is the 
so-called ‘Messalka’ house at No. 16/18 Krakowskie Przedmieście 
Street, although its fine facade survived the war, the building was 
reduced to just two storeys and stripped of most of its pre-war 
ornamentation; yet the tall, five-storey outbuildings were pre-
served. In many cases, the restored building was simply meant to 
resemble the original or be loosely inspired by it, as can be seen in 
the houses lining Nowy Świat Street. Rassalski’s records also show 
that many buildings that had survived in relatively good condition 
were later stripped of their stucco and embellishments, which 
were seen as a relic of ‘bourgeois’ times. This attitude particularly 
affected buildings in the Art Nouveau style, considered to be 
repetitive and in bad taste, unworthy of detailed reconstruction. 
Classicist architecture had more luck8: Rassalski took great pains 
to record such things as the meticulous reconstruction of details 
for the Palace on the Isle in the Royal Łazienki Park, which was 
entrusted to qualified craftsmen.

8 See A. Bojarski, Z kilofem na kariatydę. Jak nie odbudowano Warszawy 
[A pickaxe to a caryatid: how Warsaw was not rebuilt], (Warsaw 2013).

pracowali przy niej robotnicy Stołecznego Przedsiębiorstwa 
Budowlanego, żołnierze Wojska Polskiego i junacy „Służby Polsce”, 
wspierani przez brygady młodzieżowe z Jugosławii i Czechosło-
wacji, a także wielu mieszkańców Warszawy, którzy zgłaszali się do 
pracy zarówno w ramach organizowanych przez władze czynów 
społecznych, jak i oddolnych inicjatyw. 
AL Co w twojej ocenie najbardziej odróżnia fotografie Stefana 
Rassalskiego dokumentujące odbudowę Warszawy od innych 
tego rodzaju zdjęć powstałych w podobnym czasie?
łK Rassalski przykładał dużą wagę do dokumentowania kolej-
nych etapów odbudowy tych samych miejsc, a także zestawiał je 
z przedwojennymi ujęciami. Można to dostrzec np. w serii jego 
zdjęć z Traktu Królewskiego. Na fotografiach z lat 1946–1947 bu-
dynki są już doraźnie zabezpieczone, m.in. poprzez zamurowanie 
okien, a ulice i chodniki odgruzowane: zaraz rozpocznie się 
właściwa odbudowa. Rok później fotograf ukazał wiele z tych 
domów w stanie surowym, za dwa lata zaś już otynkowane, 
lśniące nowością. W cyklach jego zdjęć, złożonych z reprodukcji 
przedwojennych kadrów i autorskiej dokumentacji z czasów 
odbudowy, wyraźnie widać, że bardzo wiele budynków straciło 
swój dawny wystrój – przywracano je do życia w uproszczonej 
formie. Krzyczącym wręcz przykładem jest kamienica „Pod 
Messalką” przy ul. Krakowskie Przedmieście 16/18, która mimo 
zachowania całej ozdobnej elewacji, została obniżona do wysokości 
dwóch pięter i pozbawiona większości dekoracji; utrzymano za to 
jej wysokie, pięciopiętrowe oficyny. Często również stawiano po 
prostu nowy budynek na wzór starego lub luźno do niego nawią-
zujący – widzimy to w przypadku kamienic przy ul. Nowy Świat. 
Dokumentacja Rassalskiego ukazuje też, że wiele budynków, które 
przetrwały w relatywnie dobrym stanie, pozbawiano sztukaterii 
i dekoracji, jako reliktu „burżuazyjnej” Warszawy. Szczególnie 
dotknęło to architekturę secesyjną, uważaną za wtórną i w złym 
guście, niewartą pieczołowitej odbudowy. Więcej szczęścia miały 
budynki klasycystyczne8 – Rassalski bogato udokumentował np. 
dokładne odtwarzanie detali przez wykwalifikowanych rzemieśl-
ników w Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich.

8 Zob. A. Bojarski, Z kilofem na kariatydę. Jak nie odbudowano Warszawy,  
Warszawa 2013.

Transport piasku z dna Wisły, 1946–1947

Sand being dredged from the Vistula riverbed, 1946–1947
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Załadunek piasku na łodzie, 1946–1947

Loading sand onto barges, 1946–1947

Załadunek na ponton ciosów kamiennych do budowy mostu 
na Wybrzeżu Gdańskim, 1948

Loading of stones onto a pontoon for the construction of 
the bridge on Wybrzeże Gdańskie, 1948

Odbudowa kościoła św. Stanisława Kostki przy ul. Hozjusza, 
1945

Reconstruction of the St. Stanislaus Kostka Church on 
Hozjusza St., 1945

Murarze na dachu budowanej kamienicy przy ul. Stołecznej, 
1948

Builders on the roof of a tenement building on Stołeczna St. 
during construction work, 1948
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Odbudowa mostu Poniatowskiego, 1945

Reconstruction of Poniatowski Bridge, 1945

Cięcie palnikiem przęsła wysadzonego mostu średnicowego, 
1947

An acetylene torch being used to cut through a span of the 
blown up cross-city railway bridge, 1947

Spawanie torów przy ul. Krakowskie Przedmieście  
(róg ul. Trębackiej) przy pomniku Adama Mickiewicza, 1947

Tracks being welded on Krakowskie Przedmieście St. (corner 
of Trębacka) next to the Adam Mickiewicz monument, 1947

Furmanka konna wioząca wygięte dwuteowniki stalowe 
na pl. Krasińskich, 1946–1947

A horse-drawn cart transporting bent steel I-beams on 
Krasiński Square, 1946–1947

Prace na dachu budynku Banku Handlowego przy 
ul. Traugutta 7, 1947

Work being carried out on the roof of the Commercial  
Bank at No. 7 Traugutta St., 1947
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Renowacja rzeźby Gladiator I dłuta Franciszka Pincka przy 
Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich, 1948

Restoration of Franciszek Pinck’s sculpture Gladiator I at the 
Palace on the Isle in Łazienki Park, 1948

Remont Pałacu Na Wyspie w Łazienkach Królewskich, 1946

Renovation of the Palace on the Isle in the Royal Łazienki 
Park, 1946
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Life in the rubble
ChApteR IV 

ANNA LeBeNSztejN The residents of Warsaw, driven out of the 
city by the Germans in the aftermath of the Warsaw Uprising, 
began to pour back almost immediately after liberation. Apart 
from the destruction, Rassalski also made detailed records of 
daily life in the city; the January 1949 issue of Stolica published his 
photographic report on the everyday reality of Warsaw in 19451. 
What did he capture in those first months after the war?
łUKASz KARoLeWSKI Rassalski’s photographs from 1945 form an 
incredible chronicle of a city coming back to life. We see people 
clambering over the rubble in the streets or waiting in queues 
outside the first shops that began to open. There are also children 
at play in courtyards and family trips to the riverside. But what 
people essentially sought in that period was a roof over their heads. 
To this end, they tried to adapt every surviving bit of pre-war 
architecture to their needs, whether it was a surviving ground floor 
or a basement, as described in Helena Rudnicka’s novel Chłopcy ze 
Starówki [The Old Town Boys]2. Unfortunately, the devastated city 
couldn’t accommodate the influx of people, even though practi-
cally every inch of available space was put to use. Some residents 
took up temporary quarters in the towns on the outskirts, along 
the Otwock and Grodzisk railway lines, and only commuted to 
Warsaw for work. There was no food, water, electricity or gas. 
The city infrastructure was completely destroyed. The Municipal 
Power Plant in Powiśle, depicted in Rassalski’s photographs, didn’t 
power up its first generator until April 25th; its repairs lasted from 
January 18th. In the meantime, a limited number of customers were 
provided electricity from combustion engine generators and from 
a plant powered by steam engines installed in the Port of Praga. 

1 See S. Rassalski, Warszawa w roku 1945-tym [Warsaw in the year 1945], Stolica, 
No. 3/114 (1949): p. 8. 
2 See. H. Rudnicka, Chłopcy ze Starówki [The Old Town Boys] (Warsaw, 1960).

Życie na gruzach
RozDzIAł IV

ANNA LeBeNSztejN Do wysiedlonej po powstaniu warszawskim 
stolicy mieszkańcy zaczęli wracać niemal natychmiast po jej wy-
zwoleniu. Stefan Rassalski poza ruinami budynków szczegółowo 
dokumentował również życie codzienne – w „Stolicy” ze stycznia 
1949 roku ukazał się nawet jego wspomnieniowy fotoreportaż, 
obrazujący codzienność warszawiaków w 1945 roku1. Co pokazał 
na zdjęciach z tych pierwszych powojennych miesięcy?
łUKASz KARoLeWSKI Zdjęcia Rassalskiego z 1945 roku są nie-
zwykłą kroniką powracającej do życia stolicy. Widzimy na nich 
mieszkańców, którzy przebijają się przez zasypane gruzami ulice 
i stoją w kolejkach do pierwszych otwieranych sklepów. Obser-
wujemy też bawiące się na podwórkach dzieci oraz rodzinne 
wyprawy nad Wisłę. 

Warszawiacy poszukiwali jednak w tym okresie przede 
wszystkim dachu nad głową. W tym celu starano się adaptować 
to, co pozostało z przedwojennej zabudowy, choćby ocalały parter 
czy suterenę, jak w powieści Chłopcy ze Starówki Heleny Rudnic-
kiej2. Zrujnowane miasto nie mogło niestety pomieścić wszystkich 
napływających, mimo że wykorzystywano praktycznie każdą 
dostępną przestrzeń. Niektórzy tymczasowo zatrzymywali się 
w miejscowościach pod Warszawą, zarówno na linii otwockiej, jak 
i grodziskiej, do miasta przyjeżdżając jedynie do pracy. Brakowało 
żywności, wody, prądu, gazu. Infrastruktura miejska leżała w gru-
zach. W Elektrowni Miejskiej na Powiślu, która pojawia się na foto-
grafiach Rassalskiego, pierwszy generator uruchomiono 25 kwietnia, 
po pracach trwających od 18 stycznia. Do tego czasu nielicznym 
odbiorcom prąd zapewniały generatory spalinowe oraz elektrownia 
zasilana przez parowozy w Porcie Praskim. Domy oświetlano 
zaś głównie świecami lub lampami naftowymi czy karbidowymi. 

1 Zob. S. Rassalski, Warszawa w roku 1945-tym, „Stolica”, 1949, 3/114, s. 8. 
2 Zob. H. Rudnicka, Chłopcy ze Starówki, Warszawa 1960.
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Houses were mostly lit by candles and kerosene or carbide lamps. 
Waterworks weren’t restored until the 29th of May 1945. They used 
the only equipment left by the Germans at the Warsaw Water Filter 
Plant: a reserve steam pump manufactured by Sächsische Maschinen-
fabrik in 1900. The plant’s electric pumps began operating in Sep-
tember, as captured in a series of comparative photographs taken by 
Rassalski. The gasworks, operated by those former employees who 
had returned to the city, resumed operation on June 25th.
AL One of the elements of city life often depicted in Rassalski’s 
photographs is public transport. How did people get around in 
post-war Warsaw?
łK First, I must stress that during the war, Warsaw lost most of 
its rolling stock: it was either destroyed or taken away by the Ger-
mans. The losses in communal infrastructure reached one hundred 
percent; meanwhile many streets were impassable due to rubble. In 
order to restore the tram service, the overhead cables had to be 
reinstalled and the gauge of the tracks adapted to the size of the 
cars reclaimed from Germany3. Construction progressed in stages, 
with stretch after stretch of streets gradually opening for traffic. 
Rassalski’s photographs show how common it was for people 
to ride as so-called ‘bunches of grapes’, i.e. by hanging on to any 
external handholds of a tram.
AL Another thing his photographs draw our attention to are 
trolleybuses.
łK Indeed, especially in the photographs of Three Crosses Square, 
the junction of three lines. The trolleybus network was restored 
much earlier than the trams, as it only required overhead power 
cables, which were installed as early as 1945. The beginning of 
1946 saw the opening of the first two trolleybus lines, A and B, soon 
supplemented by line C. These featured Soviet jatB-2 cars, highly 
prone to breakdowns, as captured by Rassalski in his photographs. 
Soon after, modern French Vetra trolleybuses were purchased, as 
well as Czech Škodas and German Lowas. A few British Leyland 
Titan double-deckers caused a sensation and Rassalski made sure to 
take some photographs of them, but they were soon retired from 
service due to difficult working conditions in the ruined city and 
a lack of spare parts.
AL Rassalski also captured the post-war temporary public trans-
port system. What can we learn about it from his photographs?
łK Thanks to his photographs we know that temporary meas-
ures were quite common: people got around by horse-drawn 
carts and trucks. Initially, there was a serious petrol shortage, 

3 Before the war, Warsaw trams used Russian gauge tracks dating back to the 
time of Poland’s partition in the 19th century. Beginning in 1866, the first horse-

-drawn trams were also introduced.

Wodociągi uruchomiono dopiero 29 maja 1945 roku, wykorzystując 
w tym celu jedyne maszyny pozostawione przez Niemców na Stacji 
Filtrów, czyli rezerwowe zespoły parowo-pompowe firmy Säch-
sische Maschinenfabrik z 1900 roku. We wrześniu uruchomiono 
pompy elektryczne, co zostało uwiecznione w serii zdjęć porów-
nawczych wykonanych przez Rassalskiego. 25 czerwca wznowiła 
pracę Gazownia, uruchomiona przez wracających do Warszawy 
pracowników.
AL Jednym z elementów miejskiego życia, który często pojawia 
się w kadrach Rassalskiego, jest komunikacja miejska. Czym prze-
mieszczano się w powojennej Warszawie?
łK Na wstępie trzeba zaznaczyć, że w czasie wojny Warszawa 
straciła większość taboru – został zniszczony bądź wywieziony przez 
okupanta. Straty w infrastrukturze komunalnej sięgały nawet stu 
procent, wiele zaś ulic było nieprzejezdnych z uwagi na zwały gruzu. 
Uruchomienie tramwajów wymagało odbudowy trakcji i przekucia 
torów na nowy rozstaw szyn, dostosowany do rewindykowa-
nych z Niemiec wozów3. Prace prowadzono etapami, stopniowo 
otwierając dla ruchu kolejne odcinki. Na fotografiach Rassalskiego 
widzimy, że ludzie nagminnie jeździli wtedy na tzw. winogrono, czyli 
trzymając się wystających elementów na zewnątrz tramwaju. 
AL Uwagę na zdjęciach Rassalskiego przyciągają też trolejbusy. 
łK Zgadza się, widoczne są zwłaszcza na fotografiach z pl. Trzech 
Krzyży, gdzie krzyżowały się ich trzy trasy. Sieć trolejbusową zor-
ganizowano znacznie wcześniej niż tramwajową, wymagała bowiem 
jedynie rozwieszenia trakcji, z czym uporano się już w 1945 roku. 
Z początkiem 1946 roku uruchomiono pierwsze dwie linie trolej-
busowe: A i B, do których wkrótce dołączyła linia C. Obsługiwały je 
wysoce awaryjne radzieckie wozy jatB-2, upamiętnione na zdjęciach 
Rassalskiego. Wkrótce dokupiono nowoczesne francuskie trolejbusy 
Vetra, a także czeskie Škoda i niemieckie Lowa. Ewenementem było 
sprowadzenie z Anglii kilku autobusów piętrowych Leyland Titan, 
które Rassalski również utrwalił na paru zdjęciach – szybko jednak 
wycofano się z ich użytkowania ze względu na trudne warunki pracy 
w zniszczonym mieście oraz na brak części zamiennych.
AL Rassalski dokumentował również powojenną komunikację 
zastępczą. Co na ten temat możemy wyczytać z jego fotografii?
łK Dzięki zdjęciom Rassalskiego wiemy, że była ona dość po-
wszechna – podróżowano zarówno wozami konnymi, jak i cięża-
rówkami. Początkowo sporym problemem okazał się brak paliwa, 
co doprowadzało do okresowego zawieszania kursów ciężarówek. 
Były one przepełnione – w pierwszym roku po wyzwoleniu kursy 

3 Przed wojną w Warszawie obowiązywał rozstaw rosyjski, który pamiętał 
jeszcze czasy zaborów, od 1866 roku przemieszczano się również pierwszymi 
tramwajami konnymi.

which meant that truck routes were often temporarily suspended. 
These vehicles were filled to maximum capacity with passengers: 
during the first year after liberation, public vehicles ran only at set 
times, at other times they were available only to employees of 
municipal companies. One of Rassalski’s photographs of the bus 
terminus at Jerozolimskie Avenue captures people’s ingenuity in 
resolving these issues: it shows a woman climbing into a truck over 
the side, thus bypassing the orderly queue of passengers entering 
via the steps in the back.

A temporary bus service, provided by the Electric Commuter 
Railway, connected those towns and villages without access to 
trains. The temporary stop for those buses, captured in Rassal-
ski’s photographs, was at the back of the Main Railway Station. 
Another way to travel to the outskirts was by the suburban 
railway lines operating since the interwar period; both standard, 
like the Electric Commuter Railway to Grodzisk (today’s Warsaw 
Commuter Railway, or WKD), and narrow gauge lines to Wilanów, 
Marki, Grójec and Jabłonów.
AL Still, Rassalski’s photographs show that most people simply 
got around on foot or by rickshaw.
łK Yes, bicycle rickshaws with seats for two or cargo boxes, 
common since the German occupation, appear especially often 
in the photographs from the first years after the war. Cargo type 
rickshaws could haul up to 200 kilos of load, although it would 
be quite a challenge for the driver. The cargo type survived on 
the streets of Warsaw for quite a long time, since these could 
move things too bulky to take on a tram and too small to require 
a horse-drawn cart.
AL There were also cars, though Rassalski’s photographs depict 
very few of them.
łK That’s because there actually were very few of them left in 
the ruined city. Most were destroyed in the uprising and those 
that survived were requisitioned by the retreating Germans. The 
ones we see in Rassalski’s photographs usually belonged to state 
enterprises and services. They came from American Lend-Lease 
supplies (off-road jeeps or Studebaker and Chevrolet trucks) or 
from the Soviet Union (mostly the simple yet reliable ziS-5 trucks). 
As for passenger cars, we see mostly Opels and DKW’s left by the 
Germans, sometimes Škodas and Fiats (usually serving as taxis). 
Pre-war cars that had survived were a rarity, but Rassalski’s pho-
tographs show some grand limousines like ziS-110s and Chevrolet 
Fleetmasters, so-called ‘democrats’, all black and shiny against the 
rubble. Sometimes we even get a glimpse of a Citroën 11BL, the 
favoured vehicle of pre-war gangsters and the communist’s under-
cover agents. And of course, there were numerous trucks oper-
ated by the Construction Emergency Service of the Office for the 
Renovation of the Capital, which often had to make life-and-death 

ogólnodostępne odbywały się tylko w określonych godzinach, poza 
tym mogli nimi jeździć tylko pracownicy przedsiębiorstw miejskich. 
Na jednym ze zdjęć z dworca autobusowego przy Al. Jerozolimskich 
Rassalski uwiecznił, jak pomysłowo obchodzono tego rodzaju 
trudności: widzimy na nim kobietę, która wspina się na ciężarówkę 
przez burtę skrzyni ładunkowej, omijając kolejkę ludzi przykładnie 
wchodzących po stopniach z tyłu pojazdu.

Zorganizowana przez Elektryczne Koleje Dojazdowe zastępcza 
komunikacja autobusowa kursowała też do miejscowości, do któ-
rych nie docierały połączenia kolejowe. Tymczasowy dworzec dla 
tych autobusów, utrwalony na zdjęciach Rassalskiego, znajdował się 
na tyłach dawnego Dworca Głównego pKp. Do podwarszawskich 
miejscowości można było również dojechać funkcjonującymi od 
międzywojnia kolejkami, zarówno normalnotorową – elektryczną 
eKD (późniejsza WKD) na linii grodziskiej, jak i wąskotorowymi: wila-
nowską, marecką, grójecką i jabłonowską.
AL Na zdjęciach Rassalskiego widzimy też, że większość miesz-
kańców przemieszczała się po prostu pieszo lub rikszami.
łK Tak, te rowerowe wózki z kanapą dla dwóch osób lub skrzynią 
ładunkową, znane już z okresu okupacji, szczególnie często pojawiają 
się na zdjęciach Rassalskiego z pierwszych lat po wojnie. W wersji 
transportowej mogły przewieźć do dwustu kilogramów ładunku, 
choć było to już nie lada wyzwanie dla kondycji fizycznej kierują-
cego. Towarowy wariant rikszy utrzymał się szczególnie długo na 
warszawskich ulicach, przewożąc ładunki zbyt duże, by wnieść je do 
tramwaju, a zbyt małe, by umieścić je na platformie konnej.
AL Pozostaje jeszcze kwestia samochodów, choć u Rassalskiego 
pojawiają się raczej pojedyncze egzemplarze.
łK Wynikało to z tego, że w zniszczonej Warszawie samochodów 
było bardzo mało – większość pojazdów uległa zniszczeniu pod-
czas walk powstańczych, a resztę zagarnęli wycofujący się z miasta 
Niemcy. Te, które widzimy na zdjęciach Rassalskiego należały 
zwykle do służb i przedsiębiorstw państwowych. Pochodziły z ame-
rykańskich dostaw Lend-Lease (jak terenowe Jeepy czy ciężarowe 
Studebakery i Chevrolety), bądź też z zSRR (głównie proste i solidne 
ciężarówki ziS-5). Z aut osobowych na fotografiach pojawiają się 
głównie poniemieckie Ople i „dekawki” (DKW), niekiedy Škody 
i Fiaty (najczęściej w roli taksówek). Ocalałe przedwojenne samo-
chody były rzadkością, jednak na zdjęciach Rassalskiego szczególnie 
okazale prezentują się limuzyny ziS-110 oraz Chevrolety Fleetmaster, 
zwane „demokratkami”, których błyszcząca czerń karoserii silnie 
kontrastuje z ruinami kamienic. Niekiedy w kadrze pojawia się 
Citroën 11BL – ulubione auto przedwojennych gangsterów oraz 
komunistycznego Urzędu Bezpieczeństwa. Na fotografiach nie 
mogło oczywiście zabraknąć ciężarówek Pogotowia Budowlanego 
BoS, decydującego częstokroć o życiu i śmierci, czyli odbudowie lub 
rozbiórce wielu obiektów budowlanych w mieście. 



145144

choices, i.e. decide whether a building should be reconstructed or 
demolished. 
AL Rassalski also managed to record another post-war transpor-
tation challenge: getting across the river. What do those pictures 
tell us?
łK He captured the unimaginable traffic jams on the temporary 
bridges that were erected to substitute for the river crossings blown 
up by the Germans on the 13th of September 1944, during their 
retreat from the right bank. Immediately after liberation, the army 
set up a floating bridge below the Old Town, but when spring came, 
it broke up and was washed away by ice floes. A similar fate met 
the permanent low-water bridge constructed upstream from the 
destroyed Poniatowski Bridge. A high-water bridge4, erected at the 
same time close by Karowa and Brukowa (today’s Okrzei) streets, 
lasted two years longer. This was at times the only accessible bridge 
in the city. In order to relieve its traffic, in July 1945 Saska Kępa 
district was connected to Solec by means of another floating bridge.

Rassalski’s photographs depict onlookers watching the spring 
flood of 1947 destroying the high-water bridge. They also show 
streams of pedestrians, bicycles and horse-drawn carts crossing the 
river on a floating bridge erected in the same place by the engineers 
of the 1st Regiment. If one looks carefully, one can see plaques with 
the Regiment’s dedication for the people of Warsaw, posted at 
the entry to the crossing. The size of the crowd moving across the 
bridge is astonishing, considering the capacity of the structure: it was 
supposed to bear a maximum 8 tons, equal to around 100 people or 
one fully loaded ziS-5 truck. 
AL Rassalski paid a lot of attention to the reconstruction of perma-
nent bridges. Was there anything in particular that he focused on?
łK Poniatowski Bridge held a special place in his photographic re-
cords: it was the first bridge to be reopened and the only one with 
a tram connection to Praga district. A series composed of dozens 
of photographs meticulously traces the successive stages of its 
reconstruction, including the aftermath of a construction disaster 
on the 4th of December 1945, when seven arches of the third span 
collapsed, killing one person and injuring nine others. Rassalski was 
present at the official reopening of the bridge, which took place on 
July 22nd 1946, Poland’s National Day of Rebirth. He also devoted 
a couple of photographs to the construction of another road 
bridge, which kept the people of Warsaw waiting till 1949, namely 
the Śląsko-Dąbrowski Bridge. This one too was officially opened on 
July 22nd, and was erected on the pylons of the old Kierbedź Bridge 
of 1864.

4 Namely a bridge with a lot of space between the spans and the surface of  
the water.

AL Rassalskiemu udało się też udokumentować inne powojenne, 
komunikacyjne wyzwanie – przedostawanie się na drugi brzeg 
Wisły. Jak wygląda to na jego zdjęciach? 
łK Rassalski utrwalił niewiarygodny tłok panujący na mostach tym-
czasowych, wznoszonych w zastępstwie przepraw wysadzonych 
13 września 1944 roku przez wycofujących się z Pragi Niemców. Na 
wysokości Starego Miasta od razu po wyzwoleniu stolicy wojsko 
postawiło most pontonowy, który runął jednak pod naporem wio-
sennej kry. Podobny los spotkał stały most niskowodny, zbudowany 
powyżej zniszczonego mostu Poniatowskiego. Dwa lata dłużej prze-
trwał wzniesiony równolegle most wysokowodny4 na wysokości 
ul. Karowej i Brukowej (dziś Okrzei), który w niektórych okresach 
był jedynym czynnym mostem w mieście. By go odciążyć, w lipcu 
1945 roku połączono mostem pontonowym Saską Kępę z Solcem.

Na fotografiach Rassalskiego widzimy gapiów oglądających ze-
rwany podczas wiosennej powodzi 1947 roku most wysokowodny, 
a także potok pieszych, rowerów i wozów konnych, płynący wznie-
sionym w tym miejscu mostem pontonowym, zbudowanym przez 
saperów z 1 Pułku. Uważne oko może przeczytać umieszczone 
na nim okolicznościowe tablice z dedykacją od Pułku dla ludności 
Warszawy, które otwierały przeprawę. Poruszający się nim tłum 
jest aż nieprawdopodobny, biorąc pod uwagę wytrzymałość mostu: 
jego udźwig wynosił jedynie 8 ton, co oznacza, że jednocześnie 
powinien utrzymać około stu osób lub jedną w pełni załadowaną 
ciężarówkę ziS-5.
AL Rassalski dużo miejsca poświęcił także odbudowie mostów 
stałych. Na czym szczególnie skupiał uwagę w ich wypadku?
łK Wyjątkowe miejsce w dokumentacji Rassalskiego zajął most 
Poniatowskiego – najszybciej oddany do użytku i zapewniający po-
łączenie tramwajowe z Pragą. Fotograf w serii kilkudziesięciu zdjęć 
skrupulatnie śledził poszczególne etapy jego odbudowy, w tym 
skutki katastrofy budowlanej z 4 grudnia 1945 roku, kiedy to zawa-
liło się siedem łuków trzeciego przęsła, zabijając jedną osobę i ra-
niąc dziewięć. Rassalskiego nie zabrakło również na uroczystości 
otwarcia mostu, która uświetniła Narodowe Święto Odrodzenia 
Polski 22 lipca 1946 roku. Kilkanaście zdjęć poświęcił również bu-
dowie kolejnego mostu drogowego, na który warszawiacy musieli 
poczekać aż do 1949 roku – chodzi tu o most Śląsko-Dąbrowski, 
otwarty także 22 lipca, który wzniesiono na filarach dawnego 
mostu Kierbedzia z 1864 roku.

4 Jest to most z dużym prześwitem między przęsłami a lustrem wody.

Brama kamienicy przy ul. Chmielnej 7, 1946

Entrance to the tenement building at No. 7 Chmielna St., 
1946
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Ocalałe wagony (m.in. typu p-4 i p-7) w zniszczonej zajezdni 
tramwajowej przy ul. Młynarskiej, 1946

Surviving tram carriages (type p-4, p-7 etc.) at the ruined tram 
terminus on Młynarska St., 1946

Elektrownia Powiśle, 1947

Powiśle Power Plant, 1947

Trolejbus linii A na pl. Trzech Krzyży – widok od 
Al. Stalina (obecnie Al. Ujazdowskie), 1947

An A line trolleybus on Three Crosses Square – the view 
from Stalin Ave. (today’s Ujazdowskie Ave.), 1947

Wóz konny i ciężarówka-autobus linii „ł” u zbiegu ul. Koziej 
i ul. Krakowskie Przedmieście, 1947

A horse-drawn cart and a truck operating as a makeshift 
ł line bus on the corner of Kozia and Krakowskie 
Przedmieście streets, 1947
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Autobus marki „Somua” linii „p”, na przystanku na pl. Trzech 
Krzyży, 1947

A ‘Somua’ bus at the Three Crosses Square bus stop on the 
p line, 1947

Przystanek zastępczej komunikacji miejskiej, 1946–1947

Makeshift public transport bus stop, 1946–1947

Przystanek końcowy Elektrycznej Kolei Dojazdowej (eKD) 
na ul. Nowogrodzkiej, 1947

The Nowogrodzka street terminus of the eKD  
(Electric Commuter Railway), 1947

Zastępcza komunikacja miejska – ciężarówka Studebacker 
US-6 na w Al. Jerozolimskich, 1945–1947

Makeshift public transport – a Studebaker US-6 truck on 
Jerozolimskie Ave., 1945–1947
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Riksza towarowa na ul. Krakowskie Przedmieście  
(róg ul. Trębackiej), 1946

Rickshaw transportation on Krakowskie Przedmieście St. 
(corner of Trębacka St.), 1946

Sklep winno-kolonialny J. Kwiatkowskiej na rogu 
ul. Marszałkowskiej 74 (róg ul. Hożej 31), 1946

The wine & grocer’s shop run by J. Kwiatkowska on the 
corner of No. 74 Marszałkowska St. and No. 31 Hoża St., 
1946

Samochód marki „Hansa” na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich 
i ul. Nowy Świat, 1945

A Borgward Hansa at the junction of Jerozolimskie Ave. and 
Nowy Świat St., 1945

Przechodnie na skrzyżowaniu ul. Marszałkowskiej 
i ul. Koszykowej, 1946

Pedestrians at the junction of Marszałkowska and Koszykowa 
streets, 1946
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Leokadia Krajewska (Lodzia Milicjantka) kieruje ruchem 
w Al. Jerozolimskich, 1947

Leokadia Krajewska (Lodzia the Militia Girl) directing traffic 
on Jerozolimskie Ave., 1947

Widok z tylnego siedzenia samochodu Chevrolet Fleetline 
na ul. Mickiewicza, 1947

View from the back seat of a Chevrolet Fleetline on 
Mickiewicza St., 1947
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Przechodnie w Al. Ujazdowskich, 1948

Pedestrians in Ujazdowskie Ave., 1948

Drewniany most wysokowodny między ul. Karową 
i ul. Brukową, 1946–1947

The wooden high-water bridge between Karowa and 
Brukowa streets, 1946–1947
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Most pontonowy łączący ul. Brukową (ob. Okrzei) 
i ul. Bednarską – widok z praskiego brzegu, 1945–1946

A pontoon bridge connecting Brukowa St. (today’s Okrzei) 
and Bednarska St. – the view from the Praga District on the 
east bank of the Vistula, 1945–1946 

Zerwany przez powódź most wysokowodny, 1947

High-water bridge destroyed by a flood, 1947

Most pontonowy między ul. Karową i ul. Kłopotowskiego, 
1947

A pontoon bridge between Karowa and Kłopotowskiego 
streets, 1947

Odbudowa mostu Poniatowskiego, 1946

Reconstruction of Poniatowski Bridge, 1946
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AL Rassalski also recorded in great detail another aspect of the 
post-war reality: commerce.
łK We can see from his photographs that initially, everyone 
traded with whatever they had. Makeshift stalls were meticulously 
constructed using the resources at hand. We can see small shops 
and service outlets cropping up virtually everywhere, often in 
the only surviving room of a destroyed house and sometimes 
even amongst all the rubble. Rassalski also captured open-air 
stands, with wares spread out in a cart or even directly on the 
ground, weather permitting. His photographs show that all sorts 
of items were on offer: from foodstuffs and clothes to tableware, 
books and assorted scrap iron. He recorded in detail the many 
markets reviving the spirit of pre-war times and the occupation5: 
Różycki Market, the markets in Mokotów and on the site of the 
old Orchard Garden, on Poznańska Street or next to the Hala 
Mirowska Market Halls, not forgetting the modern market with 
brick pavilions on Pańska Street.

Looking at his pictures, one gets the feeling that the moon-
scape of the devastated city was brightened by the vendors of 
colourful flowers, peddling their wares from makeshift stands full 
of basins, buckets and vases. Rassalski captured one such open-air 
flower shop at the junction of Śniadeckich, Koszykowa and 
Marszałkowska streets: it is covered by a makeshift awning, with 
the display arranged on an old table and a stool. Looking at these 
black-and-white photographs, one can well imagine the striking 
contrast between the joyful riot of colourful flowers and the 
brick-red and grey shades of the surrounding rubble.
AL Rassalski also captured another way of introducing colour to 
the streets: advertisements and notices.
łK Indeed, these were daubed or plastered on walls and we can 
see in his pictures that virtually the whole city was covered in them. 
They advertised not only all kinds of wares, but also various ser-
vices: tailoring, hairdressing, the preparation of official applications, 
the renting of horse-drawn wagons and modest bistros or tempo-
rary accommodation. There was even a chiropractor’s advert on 
Chmielna Street! Rassalski also captured notes posted by people 
looking for their loved ones. These would be displayed at both 
the previous place of residence and in such obvious public spaces 
as the base of the destroyed Sigismund’s Column. He even took 
photographs of notices concerning the relocation of a business: 
one such picture tells of a rope maker’s shop run by the Pacuski 
brothers being relocated from a destroyed building at No. 51 Solec 

5 One of the largest pre-war and occupation-period markets, the Kercelak, was 
closed in 1947, while the ruins of the market halls at Kazimierz Wielki Square were 
demolished in 1948. 

AL Innym fragmentem powojennej rzeczywistości, który pieczo-
łowicie dokumentował Rassalski był handel.
łK Na fotografiach Rassalskiego widzimy, że na samym początku 
wszyscy handlowali, czym tylko mogli, a misternie skonstruowane 
stoiska budowano z dostępnych materiałów. Możemy dostrzec, że 
małe sklepiki i punkty usługowe powstawały dosłownie wszędzie, 
często w jedynej ocalałej izbie zburzonej kamienicy, czasem nawet 
wśród ruin. Rassalski uchwycił także sprzedaż „pod chmurką”, 
prowadzoną z wózka lub bezpośrednio z ziemi przy sprzyjającej 
pogodzie. Na jego zdjęciach widać, że oferowano wtedy wszelaki 
asortyment: od żywności i ubrań przez zastawę stołową i książki 
aż po najróżniejsze żelastwo. Bogato udokumentował targowiska, 
które kontynuowały przedwojenne i okupacyjne tradycje5: bazar 
Różyckiego, bazar mokotowski, targ na terenie dawnego Ogrodu 
Pomologicznego, targowisko na Poznańskiej czy przy Hali Mirow-
skiej. Nie pominął też nowoczesnego targowiska przy ul. Pańskiej, 
wyposażonego w murowane pawilony.

Patrząc na jego zdjęcia, mam też wrażenie, że barw księżyco-
wemu krajobrazowi zrujnowanej Warszawy nadawały kwiaciarki, 
które z miednic, wiader i wazonów, na improwizowanych ulicznych 
stoiskach, sprzedawały kwiaty cięte. Przykładem takiej kwiaciarni 

„pod chmurką” może być uwieczniony przez Rassalskiego stragan 
u wylotu ul. Śniadeckich i Koszykowej na ul. Marszałkowską, 
przykryty prowizorycznym daszkiem, ze starym stołem i stołkiem 
w roli wystawy. Czarno-białe zdjęcie pozwala jedynie domyślać się 
ogromnego kontrastu między radosnymi barwami kwiatów a cegla-
stoszarym odcieniem ruin okolicznych kamienic.
AL Rassalskiemu udało się uchwycić też inne uliczne barwy, czyli 
reklamy i ogłoszenia?
łK Tak, na jego zdjęciach widzimy, że pokrywały właściwie całe 
miasto – były pisane lub naklejane na murach. Oprócz sprzedaży 
dóbr wszelakich oferowano: krawiectwo, fryzjerstwo, pisanie 
podań, wynajem platform konnych i skromne usługi gastronomiczne 
oraz noclegowe. Przy ul. Chmielnej ogłaszał się nawet chiromanta! 
Rassalski uchwycił również komunikaty dla poszukujących się na-
wzajem bliskich, które zostawiano zarówno w dawnych miejscach 
zamieszkania, jak i w miejscach publicznych, przykładowo na cokole 
zburzonej kolumny Zygmunta. Wyłapał także informacje o zmianach 
siedzib firm: w ślad za jednym ze zdjęć możemy dowiedzieć się, że 
zakład powroźniczy braci Pacuskich przeniósł się ze zburzonego 
budynku przy ul. Solec 51 na ul. Królewską 49. Jako były akowiec 
Rassalski dokumentował skrupulatnie także antyhitlerowskie znaki 

5 Jedno z największych przedwojennych i okupacyjnych targowisk – Kercelak 
– zostało zlikwidowane w 1947 roku, zaś ruiny hal targowych na pl. Kazimierza 
Wielkiego rozebrano w 1948 roku. 

Street to No. 49 Królewska Street. As a former member of the 
Home Army, Rassalski was also careful to record the anti-nazi 
symbols left by the Small Sabotage Group ‘Wawer’, many of which 
still survived on the walls of the city – as if he sensed that they 
would soon disappear.
AL Rassalski took photographs of various typical characters on 
the streets of post-war Warsaw. Who were these people?
łK His pictures show, for example, paperboys selling daily newspa-
pers, both the national Trybuna Ludu [People’s Tribune] or Express 
Wieczorny [Evening Express] and the well-informed local Życie 
Warszawy [Warsaw Life]. His son Bożydar mentioned in a conver-
sation that one paperboy in particular stood out: a young fellow 
dressed in the type of camouflage jacket worn during the Uprising, 
who sold outdated newspapers while singing the songs of the insur-
gents, often popping into local bars where someone would always 
be sure to buy him a drink6. Rassalski also captured the popular 
Leokadia Krajewska aka Lodzia the Militia Girl: the first woman in 
the Traffic Department of the Citizens’ Militia. Another element of 
Warsaw’s everyday reality that he photographed for Stolica were 
crippled veterans. If they had any luck, they could lease a tobacco 
kiosk and thus make at least a modest living. Otherwise, they were 
reduced to begging in front of churches and cemeteries. Rassalski 
captured one such moving scene in front of St. Alexander’s Church: 
a one-legged veteran supporting himself on a crutch, hoping for 
some charity in the company of other male and female beggars, but 
apparently to no avail.

6 See Bożydar Rassalski’s (Stefan’s son) conversation with Michał 
Gostkiewicz, 23.08.2014, available online at: https://weekend.gazeta.pl/
weekend/7,152121,16500066,bozydar-rassalski-caly-narod-lecial-zobaczyc-ze-dom-

-zbudowali.html [accessed on 13.05.2021].

Organizacji Małego Sabotażu „Wawer”, z których wiele zachowało 
się na murach – jakby przeczuwając ich rychłe zniknięcie.
AL Rassalski fotografował postaci charakterystyczne dla powo-
jennych warszawskich ulic. Kogo można wśród nich znaleźć?
łK Na jego zdjęciach widzimy przykładowo gazeciarzy sprzedają-
cych codzienną prasę, zarówno ogólnopolską „Trybunę Ludu” czy 

„Express Wieczorny”, jak i lokalne, dobrze poinformowane „Życie 
Warszawy”. Jak w jednej z rozmów wspominał jego syn Bożydar, 
najbardziej niezwykłym spośród nich był chłopiec w powstańczej 

„panterce”, znany jako „Jasiu Partyzant”, który sprzedawał gazety 
pochodzące sprzed wielu dni, śpiewając przy tym partyzanckie 
piosenki i zachodząc do warszawskich barów, gdzie zawsze mógł 
liczyć na „kolejkę”6. Na zdjęciach Rassalskiego nie zabrakło też 
popularnej Lodzi Milicjantki, czyli Leokadii Krajewskiej – pierwszej 
kobiety w Wydziale Ruchu Mo, która miała ocieplać wizerunek tej 
służby. Częścią codziennego obrazu warszawskiej rzeczywistości, 
którą utrwalił fotograf „Stolicy” byli również inwalidzi wojenni. Jeśli 
mieli odrobinę szczęścia, mogli liczyć na wynajem kiosku z wyro-
bami tytoniowymi i w ten sposób zapewnić sobie skromny zarobek. 
W przeciwnym wypadku zostawało im żebranie pod kościołami 
czy cmentarzami. Tego rodzaju poruszającą scenę sfotografował 
Rassalski przed wejściem do kościoła św. Aleksandra – wsparty na 
kuli, pozbawiony nogi weteran bezskutecznie wyczekuje na datki 
w towarzystwie żebraków i żebraczek.

6 Zob. rozmowa Bożydara Rassalskiego, syna Stefana, z Michałem 
Gostkiewiczem, 23.08.2014, dostępna online na: https://weekend.gazeta.pl/
weekend/7,152121,16500066,bozydar-rassalski-caly-narod-lecial-zobaczyc-ze-dom-

-zbudowali.html [dostęp 13.05.2021].

https://weekend.gazeta.pl/weekend/7,152121,16500066,bozydar-rassalski-caly-narod-lecial-zobaczyc-ze-dom-zbudowali.html
https://weekend.gazeta.pl/weekend/7,152121,16500066,bozydar-rassalski-caly-narod-lecial-zobaczyc-ze-dom-zbudowali.html
https://weekend.gazeta.pl/weekend/7,152121,16500066,bozydar-rassalski-caly-narod-lecial-zobaczyc-ze-dom-zbudowali.html
https://weekend.gazeta.pl/weekend/7,152121,16500066,bozydar-rassalski-caly-narod-lecial-zobaczyc-ze-dom-zbudowali.html
https://weekend.gazeta.pl/weekend/7,152121,16500066,bozydar-rassalski-caly-narod-lecial-zobaczyc-ze-dom-zbudowali.html
https://weekend.gazeta.pl/weekend/7,152121,16500066,bozydar-rassalski-caly-narod-lecial-zobaczyc-ze-dom-zbudowali.html
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Stragan wśród gruzów, 1946

A vendor’s stall amongst the rubble, 1946

Handel uliczny, 1946

Street vendors, 1946

Uliczna sprzedaż artykułów dziewiarskich w bramie domu 
przy ul. Chmielnej 10, 1946

A street vendor offering knitting accessories in the entrance 
to the house at No. 10 Chmielna St., 1946

Uliczna sprzedaż tekstyliów przy ul. Piusa XI, 1946

Street vendors offering textiles on Piusa XI St., 1946

Wnętrze sklepu Powszechnej Spółdzielni Spożywców  
przy ul. Nowy Świat 2, 1947

The interior of the Grocers’ Cooperative shop at  
No. 2 Nowy Świat St., 1947
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Bazar Mokotowski, 1947

The street market in Mokotów, 1947

Przewóz papieru na platformie konnej na ul. Towarowej  
(róg ul. Srebrnej), 1947

Paper being transported on a horse-drawn trailer on 
Towarowa St. (corner of Srebrna St.), 1947

Targowisko na pl. Kazimierza Wielkiego, 1947

An open-air market on Kazimierz Wielki Square, 1947

Sprzedaż kwiatów przy ul. Marszałkowskiej  
(róg ul. Śniadeckich), 1946

A street vendor offering flowers on Marszałkowska St. 
(corner of Śniadecki St.), 1946
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Napisy reklamowe, 1946

Advertising slogans, 1946

Tablica informacyjna ze śladami pocisków na Cmentarzu 
Powązkowskim, 1946

A bullet-riddled notice board at the Powązki Cemetery, 1946
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Pusty cokół Kolumny Zygmunta III Wazy z napisem „Jedziemy 
Wałem Miedzeszyńskim na Otwock”, 1946

The empty pedestal of Sigismund’s Column, scrawled on it 
the message: ‘We’re going to Otwock via Wał Miedzeszyński’, 
1946

Ruch na ul. Marszałkowskiej (róg Al. Jerozolimskich), 1947

Traffic on Marszałkowska St. (corner of Jerozolimskie Ave.), 
1947
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Uliczna sprzedaż „Gazety Ludowej” i „Przeglądu Sportowego” 
w Al. Jerozolimskich, 1947

A street vendor offering Gazeta Ludowa [The People’s 
Gazette] and Przegląd Sportowy [Sports Review] on 
Jerozolimskie Ave., 1947

Uliczna sprzedaż „Życia Warszawy” w Al. Jerozolimskich, 
1945

A Życie Warszawy [Warsaw Life] newspaper vendor on 
Jerozolimskie Ave., 1945
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Życie codzienne wśród ruin, 1946

Everyday life among ruins, 1946

Wyładunek węgla z wywróconej platformy konnej na 
ul. Bednarskiej, 1947

Unloading coal from an overturned horse-drawn trailer 
on Bednarska St., 1947
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Żebracy przed wejściem do kościoła św. Aleksandra na 
pl. Trzech Krzyży, 1946

Beggars in front of the entrance to St. Alexander’s Church 
on Three Crosses Square, 1946

Kiosk z tytoniem prowadzony przez inwalidę wojennego, 
stragan z kwiatami, 1947

A tobacco kiosk run by a war invalid, and a flower stall, 1947
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Życie codzienne na pl. Zamkowym, 1949

Daily life in Castle Square, 1949

AL Zostaje nam jeszcze czas wolny warszawiaków. Gdzie i jak 
go spędzano?
łK Rassalski towarzyszył warszawiakom z aparatem w specyficz-
nych rozrywkach: gdy tłumnie spieszyli obejrzeć każdy odbudowany 
dom, tak samo jak wcześniej, gdy po wyzwoleniu miasta szli z Pragi 
na lewy brzeg oglądać zniszczenia. Dokumentował wnętrza barów 
i kawiarni, które otwierano wszędzie, gdzie dało się postawić 
choćby mały stolik. Fotografował także wózki z butelkowanymi 
napojami, które sprzedawano bezpośrednio na ulicy, chłodząc je 
w wiadrach z wodą. Nie pomijał również kiosków z wodami mine-
ralnymi, stawianych przez przedsiębiorstwo „Polskie Uzdrowiska” 
ani owianych złą sławą „budek z piwem”.
AL Rassalskiemu nie umknął także inny element ubarwiający 
ówczesną rzeczywistość – moda.
łK O tak! Jak widzimy na jego zdjęciach, powojenna bieda nie 
złamała fasonu warszawiaków, którzy nawet na błotnistych uli-
cach zagruzowanego miasta dbali o styl. Na jednym z kadrów ze 
zrujnowanej ul. Koszykowej przy zbiegu z Marszałkowską obiektyw 
Rassalskiego skupia się przykładowo na butach na wysokim obcasie, 
których właścicielka dzielnie przedziera się przez kałuże i wer-
tepy. Możemy też przypuszczać, że widoczne na jego fotografiach, 
a zdobyte zapewne z trudem wzorzyste sukienki, spódnice i bluzki 
musiały wyjątkowo silnie kontrastować z gruzami wypalonych 
budynków. Całość dopełniały gustownie dobrane dodatki – torebki, 
parasolki, apaszki, kapelusze czy nawet ciemne okulary, przywo-
dzące na myśl słynne Postaci Wojciecha Fangora. Do dziś na kadrach 
Rassalskiego uwagę zwracają nader staranne fryzury warszawianek, 
efekt pracochłonnego układania i upinania wedle obowiązującej 
mody. Zgodnie z tym, co widzimy na zdjęciach, panowie nie zosta-
wali w tyle: ze swoimi garniturami, do których niektórzy – zamiast 
typowych spodni – dobierali pumpy o przedwojennym fasonie, czy 
z letnimi marynarkami typu „safari”, wykonanymi z jasnego mate-
riału, ściąganymi paskiem w talii. Jedynie stroje zimowe – kożuchy, 
palta, jesionki – unifikowały nieco styl warszawiaków obojga płci, 
zaś pojawiające się niekiedy na rękawach żałobne opaski przypomi-
nały o wciąż nieodległej wojennej przeszłości.

AL We haven’t touched on leisure time yet. How and where was 
it spent?
łK Rassalski followed Warsaw’s residents with his camera as they 
entertained themselves in a rather peculiar way: by turning up in 
droves to see each newly reconstructed house, just as before, in the 
days following the liberation, when they used to cross the river from 
the right bank to the left to gaze at all the destruction. Rassalski also 
photographed the interiors of the bars and cafes cropping up in any 
nook that would accommodate at least one small table. He took 
pictures of street barrows selling bottled drinks, chilled in buckets 
of water, and kiosks with mineral water, installed by the ‘Polish Spas’ 
Enterprise, not to mention the infamous ‘beer booths’.
AL And he didn’t neglect another element that added a touch of 
colour to everyday reality: fashion.
łK Indeed! As we can see in his photographs, the penury of the 
post-war years didn’t break people’s stylish spirit: even plodding 
through the muddy streets of the ruined city, they still took care 
to remain fashionable. One shot, taken in the rubble of Koszykowa 
Street off Marszałkowska Street, focuses on a pair of high-heeled 
shoes whose owner bravely struggles through puddles and piles 
of rubble. One can imagine that these colourful dresses, skirts 
and blouses were acquired with great effort and must have been 
a striking contrast to the ashes of burned buildings. Outfits were 
completed with tasteful accessories: handbags, umbrellas, kerchiefs, 
hats and even sunglasses reminiscent of the famous painting Postaci 
[Characters] by Wojciech Fangor. Even today, the women in those 
photographs impress the viewer with their carefully styled hairdos, 
fastidiously arranged and pinned up according to the latest style. 
From what we can see in the photographs, nor were gentlemen to 
be outdone: they donned elegant jackets, sometimes paired with 
pre-war jodhpurs instead of typical trousers, or summer ‘safari’ 
jackets tailored from light-coloured fabrics and worn with a belt. 
The only unified look for both genders were winter sheepskins and 
woollen coats or jackets. The black armbands indicating mourning 
visible on some sleeves were a reminder of the recent war.
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Widok na Wisłę z Wybrzeża Kościuszkowskiego, 1947

View of the River Vistula from the Wybrzeże 
Kościuszkowskie bank, 1947

Zabawy dzieci przed budynkiem Domu Dziecka przy Rynku 
Nowego Miasta 4, 1945

Children playing in front of the Child Care Institute at 
No. 4 New Town Market Square, 1945

Kino „Atlantic” przy ul. Chmielnej 33, 1947

The ‘Atlantic’ cinema at No. 33 Chmielna St., 1947
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Kąpiel nad Wisłą, 1945–1950

Swimming in the Vistula, 1945–1950

Budka z piwem przy ul. Marszałkowskiej, 1947

A beer booth on Marszałkowska St., 1947

Park Kaskada niedługo po otwarciu, 1951

Kaskada Park soon after its opening, 1951

Wyścig Pokoju przejeżdża przez pl. Małachowskiego, 1948

Peace Race participants crossing Małachowski Square, 1948
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Pracowniczki biura przy ul. Marszałkowskiej 8, 1947

Office workers at No. 8 Marszałkowska St., 1947

Orkiestra uliczna na ul. Chocimskiej, 1947

A street band on Chocimska St., 1947

Wnętrze kawiarni „Sułtan” przy ul. Marszałkowskiej 47, 1948

The interior of the ‘Sultan’ café at No. 47 Marszałkowska St., 
1948
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Studenci podczas zajęć z rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych, 
1947

Students during a sculpture class at the Warsaw Academy of 
Fine Arts, 1947

Pracowniczki biura przy ul. Marszałkowskiej 8, 1947

Office workers at No. 8 Marszałkowska St., 1947

Czytelnia biblioteki publicznej miasta stołecznego Warszawy 
przy ul. Koszykowej 26/28, 1947–1948

The reading room of the Warsaw public library at No. 26/28 
Koszykowa St., 1947–1948
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Porządkowanie skweru przy pl. Narutowicza, 1947

Restoration work on Narutowicza Square, 1947

Wypoczynek nad Wisłą w pobliżu Portu Czerniakowskiego, 
1949-1953

Relaxing by the river, close to Czerniakowski Port, 1949-1953

Przechodnie na zabłoconej ul. Koszykowej, 1946

Pedestrians walking down a muddy Koszykowa St., 1946
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Marches  
and Processions

ChApteR V

ANNA LeBeNSztejN The second half of the 40s was a period  
of drastic political change in Poland. How was this reflected  
in Rassalski’s pictures?
łUKASz KARoLeWSKI Rassalski focused mostly on propaganda 
posters and murals that covered the streets of Warsaw at key 
political moments. For example, we can follow the debates pro-
voked by the public referendum of May 30th 1946, dubbed ‘3 x YeS’. 
The voting sheet consisted of three questions: the first concerned 
abolition of the senate, the second concerned agricultural reform 
and nationalisation of the means of production, and the third was 
about the country’s western border on the Oder and Nysa rivers. 
In reality, the referendum was merely a test of strength between 
the new government and the only opposition faction in the country, 
the Polish People’s Party. We can see this reflected in Rassalski’s 
photographs that capture all sorts of street posters, banners, 
A-board signs and slogans on walls. The key question concerned 
the senate: the one point on which the two camps differed1. The 
communists wanted a positive answer to all three questions, por-
traying the senate as a cumbersome burden, while the ppp called for 
a negative answer to the first question.
AL And before another important event: the parliamentary 
election planned for January 1947? What did the city look like  
at that time?
łK Rassalski’s photographs show the streets of Warsaw once 
again plastered with posters of various electoral lists and slogans 
targeted at political opponents, in particular the Polish People’s 
Party. Unsurprisingly, as a result of this propaganda, as well as 

1 Historically, the Polish People’s Party was not at all in favour of keeping the 
upper house of the parliament, but the post-war circumstances and the commu-
nists’ stance on the senate forced it to a drastic change of mind in that regard. See 
A. Garlicki, Historia 1939–1997/98 – Polska i świat [History 1939–1997/98 – Poland 
and the world] (Warsaw 1998). 

W pochodzie  
i w procesji

RozDzIAł V

ANNA LeBeNSztejN Druga połowa lat 40. XX wieku była w Polsce 
czasem gwałtownych przemian politycznych. Jak prezentują się 
one w obiektywie Rassalskiego?
łUKASz KARoLeWSKI Rassalski zwracał uwagę przede wszystkim 
na propagandowe plansze i malunki naścienne, którymi pokrywały 
się ulice Warszawy w kluczowych politycznych momentach. Na 
jego zdjęciach możemy przykładowo prześledzić spory, które 
toczyły się przy okazji referendum ludowego z 30 maja 1946 roku, 
zwanego „3 razy tAK”. W referendum należało odpowiedzieć 
na trzy pytania, z których pierwsze dotyczyło zniesienia senatu, 
a dwa pozostałe reformy rolnej i uspołecznienia środków produkcji 
oraz granic zachodnich na Odrze i Nysie. Głosowanie to było 
w istocie próbą sił między obozem nowej władzy, a jedyną w kraju 
siłą opozycyjną, czyli Polskim Stronnictwem Ludowym. Widzimy 
to na zdjęciach Rassalskiego, który dokumentował różnego 
rodzaju plakaty uliczne, transparenty, wolnostojące tablice i napisy 
ścienne, których głównym motywem był stosunek do zniesienia 
senatu, różniący oba obozy1. Komuniści odpowiadali twierdząco 
na wszystkie trzy pytania – ilustrując przykładowo senat jako kulę 
u nogi, zaś pSL wzywało do udzielenia negatywnej odpowiedzi na 
pierwsze pytanie.
AL A jak wyglądała przestrzeń miejska przed kolejnym ważnym 
wydarzeniem politycznym, czyli wyborami parlamentarnymi, 
zaplanowanymi na styczeń 1947 roku?
łK Na zdjęciach Rassalskiego widzimy, że ulice Warszawy po-
kryły się wtedy ponownie plakatami poszczególnych list wybor-
czych oraz hasłami zwalczającymi politycznych przeciwników, 

1 pSL historycznie nie było zwolennikiem utrzymywania izby wyższej parlamentu, 
jednak w obliczu powojennych okoliczności oraz stanowiska komunistów wobec 
senatu, było zmuszone do radykalnej zmiany frontu w tym zakresie, por. A. Garlicki, 
Historia 1939–1997/98 – Polska i świat, Warszawa 1998. 
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direct voting fraud, the elections showed ‘mass support’ for the 
communist regime that was gradually taking over. One year later, at 
the unification congress that took place in the reconstructed main 
building of the Warsaw Technical University, the Polish Workers’ 
Party completely absorbed the leftovers of the Polish Socialist Party, 
thus creating the Polish United Workers’ Party (pzpR). 
AL One of the forms of popular ‘support’ for the communist 
authorities, often recorded by post-war photographers, were the 
May 1st Labour Day processions. What was Rassalski’s focus in 
their case?
łK As a photo reporter, Rassalski accompanied the people of 
Warsaw as they marched through the ruined streets. His photo-
graphs allow us to easily spot and decipher the wording of their 
signs and banners, praising the number of schools constructed, 
villages with electricity newly installed, the amount of milk deliv-
ered and other achievements of that type. Propaganda floats were 
sometimes quite ingenious: for example, we can spot an effigy 
of a journalist with an enormous fountain pen, a ‘dove of peace’ 
resembling a gigantic chicken, or a miniature village farm with 
a real electrician in climbing irons clambering up an electricity pole. 
The background to this travelling circus of a kind are the burnt out 
ruins lining Marszałkowska Street, filled with crowds and sparsely 
decorated with propaganda posters.
AL Another subject that Rassalski often photographed were the 
official openings of important new facilities.
łK Indeed, and we can see in his photographs that both recon-
structed historical buildings and new roads, housing developments 
and public buildings were opened with great ceremony. The offi-
cials, surrounded by photojournalists, delivered their speeches, and 
the cameras of the Polish Film Chronicle ensured the event would 
be ‘properly’ reported. We can also see members of the clergy; 
in the first years after the war they were invited to state cere-
monies to legitimise the authorities in the eyes of the public. For 
example, Rassalski’s photographs from the opening of the railway 
bridge next to the Citadel show a priest who had just blessed the 
construction, standing next to state officials and gazing at Prime 
Minister Cyrankiewicz. The state funeral of Maciej Rataj2, who had 
been executed in the forest of Palmiry, was also quite a catholic 
event, as can be seen in Rassalski’s detailed photographic record. 

2 Maciej Rataj (1884–1940) – Parliamentary Speaker and leader of the People’s 
Party before the war; he was arrested by the Germans and executed in Palmiry 
during the so-called AB Operation, which aimed to destroy the Polish intellectual 
class. After the war, his remains were exhumed and buried with honours at the 
cemetery of the victims of executions in Palmiry.

w szczególności pSL. W efekcie tej propagandy, a także bezpośred-
nich fałszerstw, wybory – jak się można było tego spodziewać – 
pokazały „masowe poparcie” dla instalującego się powoli komu-
nistycznego reżimu. Rok później, na kongresie zjednoczeniowym, 
który odbył się w odbudowanym gmachu Politechniki Warszawskiej, 
Polska Partia Robotnicza wchłonęła pozostałości Polskiej Partii Socja-
listycznej, tworząc Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą (pzpR).
AL Jedną z form społecznego „poparcia” dla władzy, szczególnie 
często dokumentowaną przez powojennych fotografów, były 
pochody pierwszomajowe. Na czym w ich przypadku skupiał 
się Rassalski?
łK Jako fotoreporter Rassalski towarzyszył mieszkańcom miasta, 
którzy defilowali zniszczonymi ulicami. Na jego zdjęciach z łatwością 
możemy zauważyć i odczytać treści makiet i transparentów, które za-
chwalały liczbę zbudowanych szkół, zelektryfikowanych wsi, dostarczo-
nego mleka i innych tego rodzaju osiągnięć. Propagandowe instalacje 
przewożone na ciężarówkach były niekiedy niezwykle pomysłowe: 
widzimy wśród nich przykładowo kukłę dziennikarza z ogromnym 
wiecznym piórem, „gołąbka pokoju” przypominającego gigantycznego 
kurczaka czy miniaturową zagrodę wiejską z prawdziwym monterem, 
który w słupołazach stoi na słupie energetycznym. W tle tego swo-
istego objazdowego teatru widać na kadrach Rassalskiego wypalone 
ruiny kamienic przy ul. Marszałkowskiej, z rzadka przystrojone propa-
gandowymi plakatami, oblegane przez tłum widzów.
AL Innym tematem, który często dokumentował w tym czasie 
Rassalski były uroczyste otwarcia ważnych inwestycji.
łK Tak, i jak widzimy na jego zdjęciach, zarówno odbudowane 
zabytki, jak i nowe trasy komunikacyjne, osiedla i budynki publiczne 
otwierano z wielką pompą. Przemawiający oficjele są na nich 
otoczeni fotoreporterskimi aparatami i kamerami Polskiej Kroniki 
Filmowej, zapewniającymi „odpowiednie” sprawozdania. Na foto-
grafiach możemy też dostrzec duchowieństwo, które w pierwszych 
latach po wojnie zapraszano na uroczystości państwowe, próbując 
tym samym uwiarygodnić władzę w oczach społeczeństwa. Przy-
kładowo – w kadrze Rassalskiego pochodzącym z uroczystości 
otwarcia mostu kolejowego koło Cytadeli, obok dostojników pań-
stwowych widzimy również księdza, który właśnie poświęcił kon-
strukcję i spogląda na premiera Cyrankiewicza. Również odbywający 
się w 1946 roku państwowy pogrzeb zamordowanego w Palmirach 
Macieja Rataja2 miał charakter katolicki, co potwierdza szczegółowa 
dokumentacja Rassalskiego z tego wydarzenia.

2 Maciej Rataj (1884–1940) – przedwojenny Marszałek Sejmu i prezes Stron-
nictwa Ludowego; został aresztowany przez Niemców i zamordowany w Palmirach 
podczas tzw. akcji AB, mającej na celu zlikwidowanie polskiej inteligencji. Po wojnie 
jego zwłoki ekshumowano i pochowano z honorami na cmentarzu ofiar egzekucji 
w Palmirach.

Dekoracje propagandowe przed referendum „3 razy tAK” na 
pl. Unii Lubelskiej, 1946

Propaganda decorations in Unii Lubelskiej Square prior to 
the ‘3 x YeS’ referendum, 1946
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Hasło z okresu referendum „3 razy tAK” na murze 
zniszczonego budynku Ministerstwa Spraw Wojskowych  
przy al. 6 Sierpnia, 1946

A slogan concerning the ‘3 x YeS’ referendum on the wall of 
the ruined Ministry of Military Affairs on 6 Sierpnia Ave., 1946

Plakaty Polskiej Partii Socjalistycznej rozlepiane przed 
wyborami parlamentarnymi, 1947

Polish Socialist Party posters proclaiming the upcoming 
parliamentary elections, 1947
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Dekoracje pierwszomajowe na spalonym Domu Prasy 
Polskiej przy ul. Marszałkowskiej 3/5, 1945

May 1st Labour Day decorations on the burnt out shell of the 
Polish Press House at No. 3/5 Marszałkowska St., 1945

Hasło propagandowe przed referendum „3 razy tAK” na 
ścianie kamienicy przy ul. Marszałkowskiej 91/93, 1946

A propaganda slogan ahead of the ‘3 x YeS’ referendum on 
the wall of the tenement building at No. 91/93 Marszałkowska 
St., 1946

Pracownicy Narodowego Banku Polskiego z transparentami 
w pochodzie pierwszomajowym na ul. Marszałkowskiej, 1948

Polish National Bank employees carrying banners at the May 
1st Labour Day parade on Marszałkowska St., 1948
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Pochód pierwszomajowy na ul. Marszałkowskiej, 1949

The May 1st Labour Day parade on Marszałkowska St., 1949

Platforma z reprezentantami świetlic pGR podczas pochodu 
pierwszomajowego na ul. Marszałkowskiej, 1949

A float with pGR (State Agricultural Farm) representatives at 
the May 1st Labour Day parade on Marszałkowska St., 1949

Platforma Polskiego Radia podczas pochodu 
pierwszomajowego na ul. Marszałkowskiej, 1949

The Polish Radio’s float at the May 1st Labour Day  
parade on Marszałkowska St., 1949

Uczestnicy pochodu z okazji Dnia Zwycięstwa, pl. Teatralny, 
9 maja 1946

Participants at the Victory Day parade on Theatre Square,  
9th of May 1946
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Pochód z okazji Dnia Zwycięstwa kieruje się z ul. Trębackiej 
w stronę Krakowskiego Przedmieścia, 9 maja 1946

The Victory Day parade proceeding from Trębacka St. into 
Krakowskie Przedmieście St., 9th of May 1946

Uczestnicy pochodu z okazji Dnia Zwycięstwa, ul. Trębacka, 
9 maja 1946

Participants of the Victory Day parade on Trębacka St., 9th of 
May 1946

Jugosłowiańscy junacy na ul. Krakowskie Przedmieście 
w drodze do Grobu Nieznanego Żołnierza, 1946

A brigade of Yugoslavian youths on Krakowskie Przedmieście 
St., on their way to visit the Tomb of the Unknown Soldier, 
1946
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Uroczystość otwarcia mostu Poniatowskiego, 22 lipca 1946

The official re-opening of the Poniatowski Bridge, 22nd of July 
1946

Odsłonięcie odbudowanego pomnika Adama Mickiewicza 
przy ul. Krakowskie Przedmieście, 28 stycznia 1950

Unveiling of the restored Adam Mickiewicz monument on 
Krakowskie Przedmieście St., 28th of January 1950
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Bolesław Bierut przemawia podczas uroczystości odsłonięcia 
odbudowanego pomnika Adama Mickiewicza,  
28 stycznia 1950

Polish President Bolesław Bierut delivering a speech at the 
unveiling of the restored Adam Mickiewicz monument,  
28th of January 1950

Jerzy Albrecht, przewodniczący Stołecznej Rady Narodowej, 
przemawia podczas uroczystości wmurowania kamienia 
węgielnego pod budowę Marszałkowskiej Dzielnicy 
Mieszkaniowej, 28 stycznia 1950

Jerzy Albrecht, chairman of the Warsaw National Council, 
delivering a speech during the ceremony of setting the 
cornerstone of the Marszałkowska Residential District,  
28th of January 1950
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Uroczystość otwarcia Trasy W-z, 22 lipca 1949

The official opening of the East-West Thoroughfare,  
22nd of July 1949

Uroczystość otwarcia Trasy W-z, 22 lipca 1949

The official opening of the East-West Thoroughfare,  
22nd of July 1949

Uroczystości pogrzebowe Macieja Rataja w Palmirach – 
kondukt pogrzebowy, 23 czerwca 1946

The funeral ceremony for Maciej Rataj in Palmiry –  
the funeral procession, 23rd of June 1946

Uroczystość otwarcia Trasy W-z, 22 lipca 1949

The official opening of the East-West Thoroughfare,  
22nd of July 1949
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AL How did the revival of religion look in the devastated city?
łK Thanks to Rassalski’s photographs, we can follow religious ser-
vices conducted in the surviving parts of destroyed churches, such 
as the Baryczek Chapel, the only surviving part of St. John the 
Baptist’s Cathedral, which was destroyed by the Germans. Then 
there were the so-called ‘lower churches’ that survived under the 
Holy Cross Church or St. Alexander’s Church. At the same time, 
the reconstruction of ‘upper’ churches was proceeding. Rassalski’s 
photographs also capture the Corpus Christi processions passing 
through streets full of rubble. Another series of photographs 
shows an elderly Dominican monk deep in prayer, seemingly obliv-
ious to the surrounding destruction.
AL The commemoration of deceased Warsaw citizens is 
another post-war phenomenon seen in the city’s public spaces. 
How did Rassalski capture that? 
łK First, I must stress that many of Warsaw’s squares and plazas 
became burial sites as early as during the defence of the city in Sep-
tember 1939, for example Małachowski Square [Plac Małachowsk-
iego] in front of the Zachęta gallery or Three Crosses Square in 
front of St. Alexander’s Church. And we mustn’t forget the victims 
of public or secret executions, buried anonymously in mass graves 
or incinerated in the KL Warschau concentration camp’s crema-
torium on Gęsia Street The Warsaw Uprising brought about new 
graves, usually dug hurriedly in various courtyards, often with very 
laconic inscriptions on the gravestones: one of the photographs 
in Rassalski’s collection shows a gravestone with a particularly 
perfunctory inscription: ‘The housekeeper from the apartment 
2’3. Many bombed buildings became tombs for hundreds of people. 
This was the case with the Simons’ Mall [Pasaż Simonsa] on Długa 
Street (the corner of Nalewki Street) or the nunnery of the Ben-
edictine Nuns of Perpetual Adoration of the Blessed Sacrament in 
the city’s New Town. But the greatest number of deaths were the 
result of the massacres in the Wola and Ochota districts at the 
outburst of the Uprising. These massacres were committed by the 
Germans and their allied formations. Exhumation and identification 
work, carried out by the nurses of the Polish Red Cross, began 
immediately after the city’s liberation. Bodies were first moved to 
makeshift cemeteries located on city squares (such as Krasiński, 
Wilson or Starynkiewicz Square) and it wasn’t until 1947 that they 
were again exhumed and reburied inproper cemeteries that were 
to be their final resting places.

3 It was one of the most recognisable photographs from the Warsaw Uprising, 
taken by Sylwester Braun, aka Kris, at the back of a house located on Święto-
krzyska Street, between Jasna and Mazowiecka streets, and later reproduced by 
Rassalski.

AL A jak w zburzonym mieście wyglądało odradzanie się kultu 
religijnego?
łK Na fotografiach Rassalskiego możemy prześledzić nabożeń-
stwa odprawiane w ocalałych częściach zniszczonych świątyń,  
np. w kaplicy Baryczków, która zachowała się jako jedyna z wysa-
dzonej przez Niemców katedry św. Jana. Przetrwały też tzw. dolne 
kościoły, zlokalizowane pod kościołami św. Krzyża czy św. Alek-
sandra, w których odprawiano msze; jednocześnie cały czas zajmo-
wano się odbudową „górnych” świątyń. Kadry Rassalskiego ukazują 
też procesje Bożego Ciała, idące przepełnionymi gruzem ulicami. 
W innej serii zdjęć widzimy natomiast portret starszego dominika-
nina, głęboko zatopionego w modlitwie – duchowny zdaje się nie 
zauważać otaczającego go gruzowiska. 
AL Osobną kartę w powojennej przestrzeni publicznej stolicy 
zajmowało upamiętnienie poległych jej mieszkańców. Jak obra-
zował to Rassalski?
łK Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że już podczas wrześniowej 
obrony miasta wiele placów i skwerów zamieniło się w miejsca 
pochówku, m.in. pl. Małachowskiego przed gmachem Zachęty 
czy pl. Trzech Krzyży przed kościołem św. Aleksandra. Należy 
pamiętać również o ofiarach publicznych oraz potajemnych 
egzekucji, chowanych anonimowo w masowych grobach lub 
palonych w krematorium KL Warschau przy ul. Gęsiej. Powstanie 
warszawskie przyniosło kolejne groby, zwykle kopane naprędce 
w podwórzach, często zawierające lakoniczny opis – na jednej 
fotografii z archiwum Rassalskiego widać nagrobek zdawkowo 
opisany: „Gosposia z II p.”3. Wiele zbombardowanych budynków 
pogrzebało w swych gruzach setki ludzi, stało się tak choćby 
w przypadku Pasażu Simonsa przy ul. Długiej (róg ul. Nalewki) czy 
klasztoru sakramentek na Nowym Mieście. Najwięcej ofiar pochło-
nęły jednak masowe rzezie na początku powstania, dokonane 
na Woli i Ochocie przez Niemców oraz sprzymierzone z nimi 
formacje. Prace ekshumacyjne i ewidencyjne, prowadzone przez 
siostry pCK, zaczęły się natychmiast po wyzwoleniu miasta. Zwłoki 
przenoszono najpierw na prowizoryczne cmentarze znajdujące się 
na miejskich placach (m.in. Krasińskich, Wilsona, Starynkiewicza), 
a dopiero w 1947 roku ekshumowano i chowano na docelowych 
cmentarzach.

Tematyka upamiętnień była wyraźnie bliska Rassalskiemu, żywo 
zaangażowanemu w walkę z okupantem podczas wojny. Fotograf 
utrwalał pierwsze, zaimprowizowane jeszcze miejsca pamięci, z na-
pisami malowanymi farbą na murach, przy których ludność składała 

3 Jedno z najbardziej rozpoznawalnych zdjęć z powstania warszawskiego, repro-
dukowane przez Rassalskiego, zostało wykonane przez Sylwestra Brauna ps. Kris na 
tyłach kamienicy przy ul. Świętokrzyskiej między ul. Jasną i Mazowiecką.

Rassalski played an active part in fighting the occupying forces 
during the war, and the subject of commemorating fallen brothers 
in arms was clearly close to his heart. He recorded the first 
makeshift memorials painted on walls, where people would bring 
flowers and burn candles. Later, he documented the more formal-
ised means of commemoration: first the temporary wood-framed 
tin plates with hand-painted stencils worded: ‘This place was 
sanctified with the blood of martyred Polish freedom fighters / 
The Ministry of Culture and Art / Any changes in the current state 
are forbidden’, and later the characteristic light sandstone plaques 
designed by Karol Tchorek4, which to this day commemorate the 
victims of German executions on many Warsaw streets. Rassalski 
also immortalised the first celebrations aimed at reminding people 
of the Warsaw Uprising, thus creating a moving picture of a city 
gradually returning to life, yet faithful to its dramatic history. 
AL Both his photographs and our conversation merely scratch 
the surface of the history of Warsaw and its people. What publi-
cations would you recommend to those who would like to know 
more about the city’s fate in that dramatic period?
łK The illustrated weekly Stolica is a veritable mine of informa-
tion about how devastated Warsaw rose from the ashes, and it 
published many of Rassalski’s photographs. Apart from the abun-
dant visual data provided by many famous photographers (such as 
Falkowski or Bułhak), it is also a priceless source of information 
about the technology used for the city’s reconstruction, as well 
as the conflicts that arose during that process. Stolica’s pages 
also reflect the everyday joys and issues faced by the people of 
Warsaw, who rejoiced at every restored house at the same time 
as they bemoaned every badly designed patch of grass blocking 
their way to a bus stop. And for anyone wanting a detailed look 
at the extent of Warsaw’s destruction or wishing to trace the re-
construction process of pre-war houses, I recommend the website 
Warszawa1939 (www.warszawa1939.pl), which includes an inter-
active photomap with descriptions of specific buildings and their 
photographs from before and after the war, some of which belong 
to the National Digital Archives collection. Viewers can transpose 
the outlines of the buildings onto aerial photographs from 1935 and 
1945 or modern satellite maps; the 1945 map with its virtual sea of 
rubble is truly shocking. Other scholarly titles worth mentioning 
include the Warszawa nieodbudowana [Warsaw Unreconstructed] 

4 Tchorek won the 1948 competition for the design of these commemorative 
plaques. They were to substitute the previous makeshift and unprepossessing 
plaques originally installed on buildings that were to be restored or demolished 
in the following months. See: Wyniki konkursu na rozwiązanie plastyczne miejsc 
straceń, [Results of the competition for visual markers of execution sites] Stolica, 
No. 50/161 (1949): p. 9. 

kwiaty i paliła znicze. Później dokumentował bardziej oficjalne 
formy upamiętnień: w pierwszej kolejności fotografował tymcza-
sowe, blaszane tablice w drewnianych ramkach, z namalowanym 
odręcznie od szablonu napisem: „Miejsce uświęcone męczeńską 
krwią Polaków walczących o wolność / Ministerstwo Kultury 
i Sztuki / Naruszanie obecnego stanu wzbronione”; następnie 
charakterystyczne tablice z jasnego piaskowca projektu rzeźbiarza 
Karola Tchorka4, które do dziś upamiętniają ofiary niemieckich 
egzekucji w wielu punktach Warszawy. W jego kadrze znalazły 
się również pierwsze uroczystości przypominające o powstaniu 
warszawskim – Rassalski stworzył poruszający obraz stolicy, która 
stopniowo wracała do życia, a zarazem nieustająco pamiętała 
o swojej dramatycznej historii. 
AL Zarówno zdjęcia Rassalskiego, jak i nasza rozmowa dają 
jedynie pewien niewielki wgląd w historię Warszawy i jej miesz-
kańców. Jakie publikacje poleciłbyś tym, którzy chcą dowiedzieć 
się więcej na temat losów stolicy w tym burzliwym okresie?
łK Istną kopalnią wiedzy o zniszczonej i powstającej z gruzów 
Warszawie jest Tygodnik Ilustrowany „Stolica”, w którym Stefan 
Rassalski opublikował wiele swoich zdjęć. Oprócz bogatego 
materiału fotograficznego, autorstwa wielu znanych fotografów 
(Falkowski, Bułhak), pismo to zawiera bezcenne informacje doty-
czące samej techniki odbudowy, a także sporów, które towarzy-
szyły rekonstrukcji miasta. Na kartach „Stolicy” przedstawiono 
także codzienne radości i bolączki warszawiaków, których cieszył 
każdy odbudowany dom, a jednocześnie smucił źle zaprojekto-
wany trawnik, stojący na drodze pieszych do przystanku. Jeśli 
zaś chcemy przyjrzeć się dokładnie zniszczeniom Warszawy oraz 
prześledzić proces odbudowy przedwojennych kamienic, polecam 
stronę Warszawa1939 (www.warszawa1939.pl), która zawiera 
interaktywny fotoplan z opisami poszczególnych budynków 
i fotografiami sprzed wojny oraz powojennymi, w części należą-
cymi również do zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego. Na 
tej stronie zarysy budynków możemy nanosić na zdjęcia lotnicze 
z 1935 i 1945 roku, a także na współczesne mapy satelitarne – 
piorunujące wrażenie robi mapa z 1945 roku, na której widać istne 

„morze gruzu”. Z publikacji książkowych wymienię jeszcze serię 
Warszawa nieodbudowana Jerzego S. Majewskiego5. Czarne strony 

4 Zwyciężył on w rozpisanym w 1948 roku konkursie na projekt tablic pamiąt-
kowych. Miały zastąpić wcześniejsze prowizoryczne i mało monumentalne tablice, 
z których wiele instalowano pierwotnie na budynkach odbudowywanych lub 
burzonych w kolejnych miesiącach. Zob. Wyniki konkursu na rozwiązanie plastyczne 
miejsc straceń, „Stolica”, 1949, 50/161, s. 9. 
5 J.S. Majewski, Warszawa nieodbudowana: metropolia belle époque, Warszawa 
2003; tenże, Warszawa nieodbudowana: lata dwudzieste, Warszawa 2004, tenże, 
Warszawa nieodbudowana: lata trzydzieste, Warszawa 2005.
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series by Jerzy S. Majewski5. The grimmer aspect of the city’s 
restoration, which some perceived as the second destruction of 
Warsaw, was described by Artur Bojarski in his short but valu-
able book Z kilofem na kariatydę – jak nie odbudowano Warszawy6 
[A pickaxe to a caryatid7: how Warsaw was not rebuilt]. The scale 
of destruction can be seen in many publications about the Warsaw 
Uprising, while the reconstruction of the city infrastructure is de-
scribed in Michał Gajewski’s 1979 publication Urządzenia komunalne 
Warszawy – zarys historyczny [Warsaw’s communal facilities: a his-
torical overview]8. Detailed information about the functioning of 
Warsaw’s tram system in the first years after the war can be found 
in Dariusz Walczak’s Tramwaje powojennej Warszawy 1945–19759 
[Warsaw Trams in the Post-war Period 1945–1975]. This of course 
is but a subjective selection of works that have impressed me the 
most and were the most useful in my task of sorting Rassalski’s 
photographs and composing the texts for this album.

5 J.S. Majewski, Warszawa nieodbudowana: metropolia belle époque [Warsaw 
Unreconstructed: A Metropolis of the Belle Epoque] (Warsaw 2003); by the same 
author: Warszawa nieodbudowana: lata dwudzieste [Warsaw Unreconstructed: 
the 1920s] (Warsaw 2004), and: Warszawa nieodbudowana: lata trzydzieste [Warsaw 
Unreconstructed: the 1930s] (Warsaw 2005).
6 A. Bojarski, ibid.
7 Caryatid – a stone carving of a draped female figure, used as a pillar in Greek 
or Greek-style buildings.
8 M. Gajewski, Urządzenia komunalne Warszawy: zarys historyczny  
[Warsaw’s communal facilities: a historical overview] (Warsaw 1979).
9 D. Walczak, Tramwaje powojennej Warszawy 1945–1975: wydanie jubileuszowe 
z okazji 110. rocznicy uruchomienia pierwszego tramwaju elektrycznego w Warszawie 
26 marca 1908 roku [Warsaw Trams in the Postwar Period 1945–1975: a jubilee 
edition commemorating the 110th anniversary of the first electric tram in Warsaw 
on the 26th of March 1908] (Rybnik 2018). 

odbudowy, interpretowane niekiedy jako kolejne zburzenie War-
szawy, opisuje Artur Bojarski w krótkiej, lecz cennej publikacji Z ki-
lofem na kariatydę – jak nie odbudowano Warszawy6. Skalę zniszczeń 
możemy zobaczyć w wielu publikacjach o powstaniu warszawskim, 
zaś odbudowę infrastruktury miejskiej opisuje praca Michała 
Gajewskiego Urządzenia komunalne Warszawy – zarys historyczny 
z 1979 roku7. Szczegółowe informacje o tym, jak funkcjonowała ko-
munikacja tramwajowa w pierwszych latach po wojnie znajdziemy 
w książce Dariusza Walczaka Tramwaje powojennej Warszawy 
1945–19758. Wymieniłem oczywiście tylko subiektywny wybór prac, 
które zrobiły na mnie najsilniejsze wrażenie i najbardziej przydały 
mi się podczas procesu opracowania zdjęć Rassalskiego i w trakcie 
prac nad tekstami do niniejszego albumu.

6 A. Bojarski, dz. cyt.
7 M. Gajewski, Urządzenia komunalne Warszawy: zarys historyczny, 
Warszawa 1979.
8 D. Walczak, Tramwaje powojennej Warszawy 1945–1975: wydanie jubileuszowe 
z okazji 110. rocznicy uruchomienia pierwszego tramwaju elektrycznego w Warszawie 
26 marca 1908 roku, Rybnik 2018. 

Niedziela Palmowa przed kościołem św. Krzyża, 1947

Palm Sunday in front of the Holy Cross Church, 1947
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Pogrzeb prymasa Polski Augusta Hlonda – kondukt 
pogrzebowy na ul. Miodowej, 26 października 1948

The funeral of Poland’s primate August Hlond – the funeral 
procession proceeding down Miodowa St., 26th of  
October 1948

Msza w podziemiach kościoła św. Aleksandra przy pl. Trzech 
Krzyży, 1946

Holy Mass being held in the crypt of St. Alexander’s Church 
on Three Crosses Square, 1946
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Dominikanin w ruinach nawy głównej kościoła św. Jacka przy 
ul. Freta, 1946

A Dominican monk in the ruins of the central nave of 
St. Hyacinth’s Church on Freta St., 1946

Procesja Bożego Ciała przy zniszczonej katedrze św. Jana 
Chrzciciela na Starym Mieście, 1948

Corpus Christi procession proceeding past the ruins of 
St. John the Baptist’s Cathedral in the Old Town, 1948

Msza w ruinach katedry św. Jana Chrzciciela, 1948

Holy Mass being held in the ruins of St. John the Baptist’s 
Cathedral, 1948
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Ruiny getta od strony ul. Leszno. Na pierwszym planie  
mur z tablicą upamiętniającą ofiary niemieckiej egzekucji  
z 12 lutego 1944 roku, 1946

Ruins of the Ghetto viewed from Leszno St. In the 
foreground – a wall with a plaque commemorating the victims 
of a German execution on the 12th of February 1944, 1946

Miejsce pamięci ofiar egzekucji dokonanej przez Niemców 
2 października 1947 roku roku przy ul. Nowy Świat 64, 1947

A plaque commemorating the victims of an execution carried 
out by the Germans on the 2nd of October 1942 at  
No. 64 Nowy Świat St., 1947
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Miejsce publicznej egzekucji dokonanej przez Niemców 
15 lutego 1944 roku przy ul. Senatorskiej 8, 1946

The site of a public execution carried out by the Germans 
on the 15th of February 1944 at No. 8 Senatorska St., 1946

Miejsce egzekucji dokonanej przez Niemców 28 lutego 
1944 roku, Al. Jerozolimskie 31, 1946

The site of an execution carried out by the Germans on the 
28th of February 1944, at No. 31 Jerozolimskie Ave., 1946

Miejsce egzekucji dokonanej przez Niemców 28 lutego 
1944 roku, Al. Jerozolimskie 31, w dniu Święta Zmarłych, 1946

The site of an execution carried out by the Germans on 
the 28th of February 1944, at No. 31 Jerozolimskie Ave. 
photographed on All Saints’ Day, 1946
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