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K R O N I K A
WSPOMNIENIA POŚMIERTNE

MGR INŻ. ARCH. JAN DĄBROWSKI (1888— 1975)

Jego odejście było tak nagłe i ciche, że w ielu  znajom ych, naw et przyjaciół d o
w iedziało się o tym , kiedy dawno nie było Go już m iędzy nami. Mimo że od 
szedł w  wieku, w  którym  zażyw anie sław y zdobytej w  latach oficjaln ie czynnych  
wydawać by się mogło zajęciem  w łaściw ym  dla Niego — stanow ił tego jak 
najdalsze zaprzeczenie. Udział mgra inż. Jana Dąbrowskiego w  kom isjach zw ią
zanych z odbudową Zamku K rólewskiego w W arszawie był rzeczyw isty, zam ysły  
dotyczące własnych prac w ybiegały daleko w  przyszłość. Tylko bardzo nieliczni 
mogli domyślać się jak w ielką krzywdą od losu była niem ożność osobistego  
bezpośredniego prowadzenia prac przy Zamku. J. Dąbrowski jako praw dziw y  
architekt czuł się na m iejscu tylko na budowie lub przy rysow nicy.
Po studiach architektonicznych w  A kadem ii Sztuk Pięknych w  Petersburgu  
(1909—1916) rozpoczął w  1919 r. pracę w  D yrekcji Robót Publicznych w  W ar
szaw ie jako projektant i kierow nik budów. W 1921 r. przeszedł dO’ Zarządu Gm a
chów Reprezentacyjnych RP, gdzie od 1928 r. pełnił funkcję architekta-konser- 
watora Zamku Królewskiego, zespołu Łazienek oraz B elw ederu. Od początku swej 
sam odzielnej pracy architekta interesow ał się zagadnieniam i konserwatorskim i. 
Na zlecenie Towarzystwa Opieki nad Zabytkam i Przeszłości odbudow yw ał m. in. 
kościoły w  Raszynie i Pęcicach, folusz pod Bródnem. Równocześnie projektował 
w ille i domy m ieszkalne w W arszawie (m. in. na Żoliborzu), w  Otwocku i Podko
w ie Leśnej. Podczas w ojny projektował i prowadził odbudowę gm achu T ow a
rzystwa K redytowego Ziem skiego w  W arszawie pracując w  konspiracyjnym  zes
pole architektów  pod kierunkiem  prof. M ariana Lalew ieza. Zespół ten przygo
tow yw ał plany odbudowy zniszczonych w  1939 r. budow li zabytkow ych w  W ar
szawie.
W 1945 r. staw ił się do pracy w  Biurze Odbudowy Stolicy przez długie lata pra
cując jako zw ykły  inspektor początkowo w  W ydziale A rchitektury Zabytkowej 
BOS, później w  utworzonym z tegoż Urzędzie K onserwatorskim  m. st. W arszawy. 
Prowadził wówczas także pracownię zajm ującą się odbudową Łazienek i Zamku. 
Pow stał tu pierw szy projekt odbudowy Zamku K rólew skiego, projekty dla w szy
stkich budynków na terenie Łazienek, pałaców  T yszkiew iczów -Potockich, U rus- 
skich i w iele innych.
Kiedy w  latach 1954— 1966 pełnił funkcję K onserwatora Zabytków m. st. W ar
szawy — nadal w Jego działalności architekt brał górę nad urzędnikiem . P raw 
dziwą radością Jana Dąbrowskiego były Łazienki, gdzie po długiej przerwie ru
szyły prace, które mógł doprowadzić do końca. W olny czas pośw ięcał na studia  
i w łasne przygotowania do odbudowy Zamku, w  którą mimo trw ającej latam i 
beznadziejnej sytuacji — w ierzył niezachw ianie. W Jego pam ięci Zamek i Ł a
zienki żyły w pełni swej św ietności, zapam iętane z niew iarygodną precyzją. Lata 
pracy (1921— 1939) konserw atora-architekta Zamku, Łazienek i B elw ederu — 
były początkiem i rozwinięciem  Jego sta le  m łodzieńczego oddania sztuce epoki 
Stanisław a Augusta.
Był zaw sze pogodny w sposób, który daje niezachw iane poczucie ostatecznego  
zw ycięstw a idei słusznych. U m iejętność prowadzenia rozmowy, dar barwnych  
opowieści, w ielka kultura i w rażliw ość — czyniły z każdego z N im  spotkania 
prawdziwe przeżycie. Potrafił przy tym nadać nowe w alory wartościom  sw ego  
rozmówcy. Dar doszukiwania się w  ludziach ich najlepszej strony można było 
podziwiać na prowadzonych przez Niego budowach, gdzie robotnicy starali się  
dać z siebie wszystko, chociaż nigdy nie padały w ielk ie słowa, ani nikt nie pod
nosił głosu.
Rysunki wnętrz pałacowych, których stw orzył setk i przy udziale żony, artysty  
plastyka, zadziwiają znakom itością w ykonania i precyzją każdego szczegółu, ude
rzają w yczuciem  stylu. Ta um iejętność czucia była zapew ne w ynikiem  Jego w ie l
kiej w rażliw ości i kultury oraz w łasnej pracy prowadzonej przez w iele lat z je 
dnakowym  zapałem, obejm ującą szeroki zakres — od filozofii po rzem iosło arty
styczne czasów Stanisław a Augusta.
Zmarł 25.X.1975 r. odznaczony m. in. zespołową nagrodą państwow ą II stopnia, 
nagrodą m. st. W arszawy, Złotym  Krzyżem  Zasługi, Krzyżem  O ficerskim  Orderu 
Odrodzenia Polski.
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