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Od autora
Ju¿ jako uczeñ Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kociuszki w Kaliszu, jednoczenie pracuj¹c jako g³ówny projektant w fabryce Haft kaliski w Kaliszu, ni³em
w marzeniach o zawodzie architekta.
Po zdaniu du¿ej matury wybra³em siê latem 1947 roku do Wroc³awia. Zobaczy³em miasto zniszczone w po¿odze wojennej, a tak¿e budynek Politechniki Wroc³awskiej nad Odr¹, przy Wybrze¿u Wyspiañskiego  cel mojej podró¿y i ¿yciowych marzeñ.
Wyniony zawód architekta przybra³ realn¹ postaæ w Auli Politechniki Wroc³awskiej. Otwarta by³a wówczas wystawa prac studentów Wydzia³u Architektury. To
by³o moje pierwsze spotkanie z twórczoci¹ architektoniczn¹ i pozostawi³o niezatarte wra¿enie. By³o to po prostu olnienie i fascynacja tym, co stanowiæ mia³o treæ
mojego dalszego ¿ycia.
Po zdaniu egzaminu wstêpnego jesieni¹ 1947 roku, spotka³em tu wród studentów I roku architektury przyjació³ niezapomnianych: Jurka Dawnisa z Bia³egostoku
i Tadzia Fr¹tczaka  kolegê z ³awy gimnazjalnej z rodzinnego Kalisza (niestety, odeszli ju¿ do innego wiata). Przez cztery lata studiów bylimy nieroz³¹czn¹ trójk¹
muszkieterów. Egzamin dyplomowy naszego rocznika odbywa³ siê w systemie klauzurowym (ostatni na wydziale).
22 grudnia 1951 roku (dzieñ moich imienin) by³ dla mnie radosnym i wyj¹tkowym dniem w moim ¿yciu. W tym dniu mog³em przekazaæ wa¿n¹ wiadomoæ moim
kochanym rodzicom: Mariannie i Ignacemu Prêtczyñskim w dalekim Kamieniu
k. ptolemeuszowego Kalisza, ¿e ich syn  czerpi¹c z dowiadczeñ ojca, stolarzaartysty  zosta³ architektem.
Obowi¹zuj¹cy wówczas nakaz pracy usi³owa³ wywiaæ mnie wiatrem halnym
do Bielska Bia³ej! To ¿e zosta³em we Wroc³awiu  miecie, które pokocha³em za atmosferê przypominaj¹c¹ mój rodzinny ptolemeuszowy Kalisz  zawdziêczam Profesorowi Tadeuszowi Wróblowi, przewodnicz¹cemu Komisji Nakazu Pracy. Jednym
podpisem zmieni³ moje losy, przekazuj¹c wie¿o dyplomowanego architekta do
pracy w Centralnym Biurze Projektów Budownictwa Wiejskiego we Wroc³awiu od
1 stycznia 1952 roku.
Los pomagaj¹cy szczêciu sprawi³, ¿e znalaz³em siê znowu w otoczeniu moich
profesorów (10 dni po dyplomie). Profesor Tadeusz Broniewski i Profesor Stanis³aw
Mielnicki byli bowiem etatowymi konsultantami w tym biurze, a Profesor Janusz
Szablowski by³ g³ównym specjalist¹. Ich ¿yciowe doradztwo oraz fachowoæ zawodu architektonicznego by³a przed³u¿eniem edukacji dyplomowej! Profesor Tadeusz
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Od autora

Kozaczewski (równie¿ absolwent Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kociuszki) by³
naczelnym in¿ynierem tego biura.
Po trzech latach, urzêdowo przeniesiony do Miastoprojektu  Wroc³aw, zosta³em
przez Profesora Tadeusza Kozaczewskiego (g³ównego projektanta starówki wroc³awskiej i Ostrowa Tumskiego) zaproszony do wspó³pracy. By³a to piêkna przygoda urbanistyczna.
Profesorów naszych zna³em jako znakomitych architektów, urbanistów i malarzy, wyk³adowców Wydzia³u Architektury Politechniki Lwowskiej o 175-letniej historii. Ich ofiarnej, tytanicznej pracy i talentom organizacyjnym zawdziêczamy, ¿e
na gruzach zniszczonego Wroc³awia w 1945 roku powsta³ Wydzia³ Architektury
Politechniki Wroc³awskiej, bêd¹cy kontynuacj¹ osi¹gniêæ lwowskich, lecz dzi ju¿
z w³asnym piêknym 60-letnim dorobkiem (ponad 4000 absolwentów  architektów
i planistów). Dopiero analiza materia³ów ród³owych, biografii i wspomnieñ ujawni³a nieznane fakty. Byli oni uczestnikami wa¿nych wydarzeñ historycznych Niepodleg³ej Polski, o których w czasach stalinowskich  nie wolno by³o mówiæ, pisaæ,
a nawet myleæ! Te patriotyczne postawy wiadcz¹ o wysokim morale i mi³oci do
Ojczyzny naszych Profesorów, których mielimy zaszczyt i szczêcie byæ uczniami.
Mój serdeczny kolega Marian Barski, z którym rozpoczyna³em studia, póniejszy Dziekan naszego Wydzia³u Architektury  napisa³ w 1987 roku piêkne s³owo
wstêpne do wspomnieñ z lat 19471952 pt. Z tamtych lat... (razem z Marianem organizowalimy nasze liczne zjazdy kole¿eñskie z udzia³em naszych profesorów):
By³y to inne czasy, pionierskie. My  dziewczêta i ch³opcy ze szko³y, Szarych Szeregów, partyzantki, wojsk obu frontów  znalelimy siê we Wroc³awiu. W morzu gruzów
i zieleni, ³agodnej zimy, kwitn¹cych forsycji i rododendronów, i rzeki. W miejscu nieznanym, ju¿ nie w szkole, tajnych kompletach. Na Uczelni. W czasie innym, ekscytuj¹cym, stawiaj¹cym z dnia na dzieñ coraz wiêksze wymagania.
I dlatego Z tamtych lat nie jest kronik¹ dokumentów Wydzia³u Architektury w latach
19471952, ani funkcji pe³nionych przez naszych Mistrzów.
Jest subiektywnym obrazem rodziny, za jak¹ mo¿emy teraz uwa¿aæ Wydzia³ tego
okresu.
Bo w ka¿dej rodzinie s¹ ró¿ne zdania, s¹ sprzeczki i choroby, ale zawsze zostaje w
niej to, co najwa¿niejsze, co j¹ ³¹czy i scala. Nas ³¹czy³a architektura, a przyjañ nie
zmieni³a siê do dzi.
Moim Profesorom, z okresu studiów w latach 19471952 na Wydziale Architektury Politechniki Wroc³awskiej oraz z czasów póniejszych wieloletnich z Nimi kontaktów, jestem winien:

Wdziêcznoæ za edukacjê, ¿yczliwoæ i wspomaganie
w mojej dzia³alnoci architektonicznej.
Pragn¹³bym, aby dziêki moim wspomnieniom  ¯ycie, Twórczoæ i Dokonania
naszych Profesorów nie uleg³y zapomnieniu! Verba volant  scripta manent  s³owa ulatuj¹  pismo zostaje.
Zenon Prêtczyñski
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Podziêkowania
Pani prof. arch. EL¯BIECIE TROCKIEJ-LESZCZYÑSKIEJ  Dziekanowi Wydzia³u Architektury Politechniki Wroc³awskiej  sk³adam serdeczne podziêkowanie za
propozycjê rozszerzenia wspomnieñ (ukazuj¹cych siê w 2003 roku we Wroc³awskiej Gazecie Wyborczej), pomoc w przygotowaniu przez Wydzia³ Architektury niezbêdnych materia³ów oraz wspó³sfinansowanie wydania ksi¹¿kowego z okazji
60-lecia Politechniki Wroc³awskiej.
Mylê, ¿e, pisz¹c wspomnienia, odda³em uznanie i ho³d w imieniu wszystkich
studentów nie tylko architektury, którzy mieli szczêcie spotkaæ na swej drodze
WSPANIA£YCH NAUCZYCIELI.
Natomiast pani mgr WANDZIE LEBIED z Wydzia³u Architektury Politechniki
Wroc³awskiej dziêkujê serdecznie za wielokrotne, a cierpliwe przetwarzanie mego
pisma klinowego na czytelny tekst komputerowy.
Mojej kochanej ¿onie BASI, humanistce znakomitej, serdecznie dziêkujê za pomoc w opracowaniu tekstów zawartych w tej ksi¹¿ce.
Panu prof. JANOWI KMICIE  Rektorowi Politechniki Wroc³awskiej  dziêkujê
za poparcie moralne mego o Profesorach pisarstwa i przyczynienie siê do wspomo¿enia monetarnego z kasy politechnicznej na wydanie mych opowieci.
SZANOWNEMU PAÑSTWU, bior¹cemu udzia³ na wszystkich etapach powstawania mej ksi¹¿ki, wyra¿am serdeczne podziêkowanie.
Moim Nauczycielom z okresu studiów, a obecnie Przyjacio³om:
Tadziowi Biesiekierskiemu,
Kaziowi Bieñkowskiemu,
Heniowi Buszko,
Kaziowi Ciechanowskiemu,
Jadzi Grabowskiej-Hawrylak,
Jurkowi Tarnowskiemu
serdecznie dziêkujê za wszystko.
Autor

***
MARIAN BARSKI  mój serdeczny przyjaciel  nie zobaczy ju¿ niestety wydanych moich wspomnieñ o Naszych Profesorach, do których napisa³ w grudniu 2004 r.
recenzjê, odszed³ bowiem z naszych szeregów niespodziewanie 26 stycznia 2005 r.
Dziekujê losowi za Jego obecnoæ wród nas.
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Marian Barski

Recenzja
Wspomnienia Zenona Prêtczyñskiego o Naszych Profesorach z lat studiów 19471951 zosta³y przedstawione na
podstawie dostêpnej literatury lub zebranych danych, dotycz¹cych ¿yciorysów, dzia³alnoci zawodowej, twórczej i politycznej przyby³ej na ówczesne Ziemie Odzyskane  pionierskiej kadry naukowej, która, zabezpieczaj¹c dymi¹ce jeszcze
i zdewastowane budynki, przyst¹pi³a natychmiast do organizacji uczelni: Uniwersytetu i Politechniki Wroc³awskiej
z Wydzia³em Budownictwa. Wydzia³ Architektury ukonstytuowany zosta³ w latach póniejszych.
Czytaj¹c ¿yciorysy naszych Mistrzów i Nauczycieli w pe³ni
znajdujemy odpowied na pytanie, jak by³a mo¿liwa tak
szybka odbudowa bazy materialnej i naukowej nowej, polskiej uczelni we Wroc³awiu po hekatombie II wojny wiatowej. Jedynie dlatego, ¿e przybyli tu uczeni z Politechniki Lwowskiej i krakowskich uczelni o wspania³ych tradycjach  potrzebni
na miarê czasu  byli teoretykami, a zarazem dowiadczonymi praktykami.
To dziêki nim, w krótkim 20-leciu, po odzyskaniu niepodleg³oci Polski w 1918
roku tak piêknie budowano we Lwowie, Warszawie i Krakowie, Gdyni i COP-ie,
wznoszono nowoczesne osiedla mieszkaniowe, szpitalne i sanatoria. Do dzisiaj jeszcze odkrywamy dzie³a dobrej roboty i myl urbanistyczn¹ naszych profesorów:
Tadeusza Wróbla, Zbigniewa Kupca, Tadeusza Brzozy, Andrzeja Frydeckiego, Zbigniewa Wardza³y, Marcina Bukowskiego, wiatowej s³awy Witolda Romera, Mieczys³awa Zacharê  budowniczego i piewaka, Jana Suwalskiego i ca³ej plejady wybitnych specjalistów, bez których udzia³u nie mog³aby powstaæ dobra i u¿yteczna
architektura. Ich zaanga¿owanie wynika³o z g³êbokiego patriotyzmu. Gdy trzeba by³o,
zamieniali rajsbret na deski okopów, a tusze s³u¿¹ce do pisania na kartonie na
krew w³asn¹. Byli tu oficerowie i ¿o³nierze wyzwolenia porozbiorowego, obroñcy
Lwowa, kampanii wrzeniowej 1939 roku i czarnej, okupacyjnej nocy lat 19391945.
I tak: prof. Tadeusz Broniewski  kapitan saper  bra³ udzia³ w kampanii wrzeniowej; Marcin Bukowski  uczestniczy³ w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku
oraz w III powstaniu l¹skim  aresztowany w Krakowie w 1939 roku i wiêziony
przy ul. Montelupich; prof. Adam Cybulski por. II Korpusu Armii Genera³a Józefa
Hallera w 1918 roku, a w 1920 II Pu³ku U³anów Grochowskich; Jerzy Hawrot
 w³¹czy³ we wrzeniu 1939; Tadeusz Kozaczewski, ranny we wrzeniu 1939 roku,
dzia³a³ w AK przez ca³y okres okupacji;prof. Tadeusz Lewicki dowódca kompanii
we Lwowie; Henryk Lewulis, dowódca baterii w II Armii WP; prof. Kazimierz Ma-
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lankiewicz  cz³onek AK, wyk³adowca tajnego nauczania na UJ w Krakowie; Oskar
Mucha walczy³ w wojsku austriackim (19151916), ciê¿ko ranny w obronie Lwowa
w listopadzie 1918 roku; Profesor Stanis³aw Pêkalski by³ od 1917 roku w Polskiej
Organizacji Wojskowej, bra³ udzia³ w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku
w oddziale strzelców konnych; Marian Rehorowski by³ przez piêæ lat jeñcem wojennym w stalagach w Niemczech i Austrii; Janusz Szablowski, podporucznik, dosta³ siê do niewoli we wrzeniu 1939 i przebywa³ w oflagu Woldenberg do wyzwolenia w 1945 roku; prof. Andrzej Wilkoñski prowadzi³ tajne nauczanie.
Po naszej stronie  dwóch pierwszych roczników  by³o podobnie i przeciwstawnie:
¿o³nierze Armii Krajowej i Szarych Szeregów, powstañcy Warszawy, ¿o³nierze LWP
i II Korpusu gen. Andersa, ró¿nych wyznañ, bezpartyjni i partyjni. Mimo ró¿nic wiekowych wszyscy mieli wspóln¹ cechê  chêæ do nauki i dzia³ania. Oczy i uszy otwarte
na ka¿d¹ kreskê i s³owa nauczycieli. Oczywicie ¿artowano ze swoich Mistrzów, ale
s³owo starych by³o wiête, choæ nierzadko grzmia³y nieparlamentarn¹ ³acin¹,
co tylko zwiêksza³o ich popularnoæ.
Niezapomniany Arkady W³odarczyk, Rehor, Marian Rehorowski, Profesorowie: Andrzej Frydecki, Zbigniew Kupiec, Edward Krzy¿ewski to przyk³ady ostrego
jêzyka, Marian Janusz  szczyt elegancji, spokojna stanowczoæ i ogromne wymagania Bacy  Tadeusza Brzozy z nieod³¹czn¹ fajk¹, delikatnoæ i wra¿liwoæ Jerzego
Hawrota, erudycja Kazimierza Ciechanowskiego, ma³omównoæ Dobros³awa Czajki kontrastuj¹c¹ z eksplozj¹ barw jego wspania³ych akwarel, znakomite rysowanie
kred¹ na tablicy architektury redniowiecznej i dobroæ Tadeusza Broniewskiego, prawoæ i szlachetnoæ Konrada Dyby  ach, dalej mo¿na ci¹gn¹æ bez koñca.
Takimi ich pamiêtamy i na zawsze zostan¹ w naszych sercach! Bo lat m³odoci,
przyjani i mi³oci, wspólnej twórczej pracy nigdy siê nie zapomina!
Na kanwie realizacji miêdzy prowadz¹cymi zajêcia i studentami Zenon Prêtczyñski
umieszcza swoje osobiste wspomnienia i anegdoty, z ogromnym poczuciem humoru, talentem rymotwórczym, wietn¹ pamiêci¹, wy³apuj¹c¹ zalety i wady obu stron,
belfrów i ¿aków. Czyni to nie tylko z owym poczuciem humoru, ale z zachowaniem
w³aciwego do osób dystansu, który z czasem przerodzi³ siê w zrozumienie i prawdziw¹ wzajemn¹ przyjañ.
Takie szczegó³owe przedstawienie faktów i jednoczesne wkomponowanie ich do
w³asnych wspomnieñ autora sprawia, ¿e bêdzie to lektura ciekawa zarówno dla pamiêtaj¹cych te czasy i zdarzenia, jak i dla wspó³czesnego czytelnika.
Wydanie wspomnieñ Zenona Prêtczyñskiego, znanego wroc³awskiego architekta i gawêdziarza uwietniaj¹cego rodowiskowe spotkania Stowarzyszenia Architektów Polskich, pozwoli rozszerzyæ poza grono osób zwi¹zanych z twórczoci¹
wielk¹ przygodê ¿ycia w ka¿dym czasie i ponad czasem.
Wroc³aw, grudzieñ 2004 r.
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Kazimierz Ciechanowski

Recenzja
Publikacja dyplomowanego magistra in¿yniera architekta Zenona Prêtczyñskiego, syna ebenisty (stolarza-artysty,
w którego pracowni dorasta³) oznacza tym imieniem wnikliwoæ i subtelnoæ jej Autora. Ojciec Jego pozna³
w m³odoci ogrom Rosji od Warszawy do W³adywostoku.
Opanowa³ te¿ kreacjê stolarstwa, zbli¿onego do architektury, któr¹ to  w schedzie po nim  przej¹³ syn Zenon i uj¹³
w swej publikacji pt. O naszych Profesorach. Treci¹ jej jest
architektura i dydaktyka, jej efekty  odbudowa Wroc³awia po 1945 roku.
Autor, który 50 lat temu podj¹³ studia i ukoñczy³ je
z pe³nym uznaniem ich wysokiego poziomu, jego pierwszych realizacji, których wspó³autorem sta³ siê przed koñcem swych studiów, uzyskawszy nastêpnie uprawnienia budowlane.
Swój przyjacielski kontakt z zespo³em dydaktycznym Kolega Prêtczyñski potrafi³ uwieñczyæ realizacj¹ wydania publikacji, zawieraj¹cej ¿yciorysy swych kolegów i nauczycieli dawnego Wydzia³u Architektury, przeniesionego ze Lwowa
do Wroc³awia. Nast¹pi³ wiêc fenomen niezwyk³ego spotkania zespo³u nauczycieli z praktyk¹, z pe³n¹ entuzjazmu
m³odzie¿¹ wyrównuj¹c¹ wojenne straty lat walki i poniewierki.
Wroc³aw po³¹czy³ (z biegiem losów) dwa miasta: Lwów
z Kaliszem, czyli m³odzie¿ tych miast ze studentami z ca³ego kraju. Lwowscy architekci bior¹cy na siebie problem
odbudowy kocio³ów na Dolnym l¹sku, spotkali siê tu
z majstrami podejmuj¹cymi siê odbudowy zwalonych
wojn¹ kocio³ów na Opolszczynie i Dolnym l¹sku. Potrafili oni wznosiæ i przesklepiaæ niezwykle wysmuk³e arkady i prezbiteria tych wi¹tyñ.
Publikacja o zawodzie architekta pisana jest z talentem
w zakresie profesjonalnym  rzeczowo, z dygresjami komiczno-humorystycznymi. Biografie profesorów Autor wi¹¿e swego rodzaju limerykami nawi¹zuj¹cymi do przedstawianych osobowoci. Autor treæ ksi¹¿ki
uzupe³ni³ dodatkowo niektórymi anegdotami, zas³yszanymi z ¿ycia uczelni
i w domach studentów. Wydanie tej ksi¹¿ki winno byæ kontynuowane przez na-
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stêpn¹ publikacjê wspominaj¹c¹ ¿ycie towarzyskie tamtych
czasów, ilustrowane urbanistyk¹ i architektur¹ naszego
Wroc³awia, jak¹ zas³u¿ylimy siê daj¹c przyczynek w Europie do jego szybkiej odbudowy.
Wspominaj¹c pierwsze lata architektury Wroc³awia (lata
piêædziesi¹te), w których ca³¹ si³¹ d¹¿ono do realizowania
przemys³u budowlanego, co nie istnia³o dawniej. Dzisiaj to,
¿e mamy prefabrykacjê, lecz nie ma architektury  nie jest
ju¿ aktualne! Realizowano wiec mieszkalnictwo, domy akademickie, szko³y, przedszkola, obiekty kultury...
Wroc³aw, kwiecieñ 2005 r.
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S³owo wstêpne  40-lecie Wydzia³u Architektury
Politechniki Wroc³awskiej
By³o to za rektoratu Profesora Stanis³awa Kulczyñskiego, Edwarda Suchardy
i Kazimierza Zipsera w Uniwersytecie i Politechnice Wroc³awskiej, kiedy Oddzia³
Architektury, przy Wydziale In¿ynierii L¹dowej, by³ jeszcze uczelni¹ uniwersyteck¹.
Niema³a te¿ by³a zas³uga architektów w uruchomieniu Politechniki i Uniwersytetu
po wojnie. Mniej znane jest np. usuniêcie wadliwej rekonstrukcji hali maszyn i laboratorium Wydzia³u Mechanicznego przez przyby³ego w³anie transportem ze Lwowa asystenta prof. J. Bagieñskiego, który zaleciwszy prost¹ przebudowê najwy¿szej
czêci przekrycia, usun¹³ permanentne roszenie zagra¿aj¹ce pracy urz¹dzeñ zasilaj¹cych energi¹ ca³y kompleks uczelniany miêdzy ulicami Wyspiañskiego, Smoluchowskiego, Norwida i Bujwida. Prace w referacie budowlanym Uniwersytetu, ochrona
i urz¹dzenie lokalu Zwi¹zków Zawodowych i Ligii Kobiet w gmachu Uniwersytetu, rekonstrukcja Auli Leopoldina, wygranie konkursu na typow¹ zagrodê wsi Dolnego l¹ska w ramach dzia³alnoci pionierskiej Stowarzyszenia Architektów Polskich,
pierwsze projekty regulacji dziesiêciu wsi Dolnego l¹ska pod kierunkiem in¿yniera Stanis³awa Sêkowskiego (cz³onka Komisji UiA) sta³y siê podstaw¹ przyznania
pierwszego odznaczenia cz³onka zespo³u Wydzia³u Architektury Za budowê podstaw socjalizmu, nadanego przez Rektora Profesora Stanis³awa Kulczyñskiego.
Pierwsze roczniki studiuj¹cych i ten, który ukoñczy³ obecny dziekan Wydzia³u
Architektury, docent Marian Barski, poprzedzi³ rocznik najstarszy, po przejciach
wojennych, jak np. czo³gista, który dwukrotnie ratowa³ siê z p³on¹cych pojazdów
pancernych (mimo m³odego wieku siwy) czy student Go³ka z Górnego l¹ska, którego
ojciec uratowa³ przenosz¹c przez p³on¹c¹ granicê lub te¿ Polak Ziem Zachodnich,
zmobilizowany do armii niemieckiej, na pierwszych zajêciach jeszcze w obcym mundurze. Rocznik ten po trzech latach przeszed³ na nowy front odbudowy tej czêci
Ziem Odzyskanych. Aktualnie obchodz¹cy swój Jubileusz rocznik, mo¿na by nazwaæ dziekañskim, byli to ju¿ m³odsi ludzie, odznaczaj¹cy siê równie¿ entuzjastycznym stosunkiem do studiów, przed³u¿onych ju¿ do lat piêciu. Ich reorganizacja spoczywa³a w rêkach Jerzego Hawrota, pierwszego doktoranta oraz zaproszonego
do wspó³pracy w 1948 roku prof. Zbigniewa Kupca i innych, którzy wraz z uspo³ecznionymi studentami wygrali walkê o istnienie Wydzia³u Architektury, skutkiem
pewnych dzia³añ przewidywanego do zamkniêcia. Dokonano tego dziêki zorganizowaniu pierwszej wystawy prac studenckich i opublikowaniu ich w jednym z numerów czasopism centralnego SARP Architektura oraz interwencji u odpowiednich
kó³ Ministerstwa Szkolnictwa Wy¿szego i Ministerstwa Ziem Odzyskanych, utrzymuj¹c pierwsz¹ tego typu uczelniê na szlakach piastowych.

S³owo wstêpne  40-lecie Wydzia³u Architektury PWr.
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Du¿y nabór i szybkie uzyskiwanie tytu³ów magisterskich przez uzdolnionych studentów powodowa³o te¿ nap³yw naszych absolwentów do stolicy, gdzie ³atwo zdobywali stanowiska przy projektowaniu jej odbudowy. To charakterystyczne zjawisko eksportu si³ architektonicznych spowodowa³o znane spotkanie ówczesnego
ministra A. Ciborowskiego ze studentami Wydzia³u Architektury we Wroc³awiu,
w czasie którego wypowiedzia³ siê krytycznie, zalecaj¹c obejmowanie miejsc pracy
i pozostanie na Dolnym l¹sku. Otwiera³y siê tu przed pierwszymi absolwentami
naszego wydzia³u te¿ nowe mo¿liwoci pracy na uczelni macierzystej, czego podjê³a siê du¿a grupa uzdolnionych magistrów, obejmuj¹cych stanowiska asystentów
poszczególnych katedr, jednoczenie oddaj¹cych swe si³y w pierwszych pracach projektowania odbudowy miasta i regionu.
Wroc³aw, 1987 r.

Kazimierz Ciechanowski

(Z tamtych lat... Wspomnienia absolwentów Wydzia³u Architektury Politechniki Wroc³awskiej z lat
19471952, Wydawnictwo Politechniki Wroc³awskiej, Wroc³aw 1989)

Profesorowie Wydzia³u Architektury.
Sprawowane funkcje i odznaczenia
Dziekani i prodziekani
Wydzia³ Budownictwa do 1949 roku
Oddzia³ Architektury przy Wydziale Budownictwa
19451947  Tadeusz Wróbel
19471948  Micha³ Mazur
19481949  Ludomir Suwalski

Józef Ko¿uchowski
Tadeusz Broniewski
Tadeusz Broniewski

Wydzia³ Architektury Politechniki Wroc³awskiej
19491951  Tadeusz Broniewski
19511952  Zbigniew Kupiec

Andrzej Frydecki
Tadeusz Wróbel

Profesorowie  twórcy i za³o¿yciele
Wydzia³u Architektury Politechniki Wroc³awskiej
Tadeusz Broniewski
Tadeusz Brzoza
Marcin Bukowski
Dobros³aw Czajka
Andrzej Frydecki

Jerzy Hawrot
Zbigniew Kupiec
Marian Rehorowski
Janusz Szablowski
Tadeusz Wróbel

Profesorowie odznaczeni Medalem
Za Wybitne Zas³ugi dla Rozwoju
Politechniki Wroc³awskiej
Tadeusz Broniewski
Adam Cybulski

Konrad Dyba
Tadeusz Wróbel

Nazwiska tych Profesorów zosta³y umieszczone na tablicy pami¹tkowej w holu
Gmachu G³ównego Politechniki Wroc³awskiej przy Wybrze¿u Wyspiañskiego we
Wroc³awiu.

Profesorowie Wydzia³u Architektury
Politechniki Wroc³awskiej z lat studiów 19471952
we wspomnieniach
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Stanis³aw Bêdkowski  budownictwo ogólne i akustyka budowlana
Tadeusz Broniewski  historia architektury redniowiecznej i nowo¿ytnej
Tadeusz Brzoza  budownictwo wiejskie i architektura I
Marcin Bukowski  architektura polska
Ewa Cieszyñska  projektowanie terenów zielonych
Adam Cybulski  statyka budowli
Dobros³aw Czajka  rysunek odrêczny
Konrad Dyba  geometria wykrelna i perspektywa malarska
Andrzej Frydecki  architektura III
Tadeusz Gabryszewski  instalacje budowlane
Józef Gêbczak  dzieje sztuk plastycznych
Jerzy S. Hawrot  kompozycje form architektonicznych
Roman Hlibowicki  elementy miernictwa
Marian Janusz  mechanika ogólna i wytrzyma³oæ materia³ów
Tadeusz Kozaczewski  historia architektury
Bronis³aw Kupiec  fotografia
Zbigniew Kupiec  architektura II
Tadeusz Lewicki  maszyny budowlane
Henryk Lewulis  budownictwo przemys³owe
Kazimierz Malankiewicz  mineralogia i petrografia
Stanis³aw Mielnicki  budownictwo ogólne
Oskar Mucha  budownictwo stalowe
Stanis³aw Pêkalski  rysunek aktu
Anna Ptaszycka  tereny zielone
Marian Rehorowski  architektura wnêtrz
Witold Romer  fotografia
Janusz Szablowski  budownictwo wiejskie
Bronis³aw Wiktor  rysunek odrêczny
Andrzej Wilkoñski  elementy matematyki wy¿szej
Arkadiusz W³odarczyk  rysunek aktu i liternictwo
Tadeusz Wróbel  budowa miast i osiedli.
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Wspomnienia o Naszych Profesorach
z lat studiów 19471952
Profesor Stanis³aw Bêdkowski (19171985)
By³ zas³u¿ony dla Polskiej Nauki, Dolnego l¹ska oraz Wroc³awia
Dla których w swym ¿yciu zrobi³ bardzo wiele
Jego dokonania akustyczne, jako wzór siê w Polsce stawia
Pracoholik ¿yczliwy, by³ moim przyjacielem
Urodzi³ siê 3 maja 1917 roku w Zabijaku pod Zawierciem.
Po ukoñczeniu siedmioklasowej szko³y powszechnej wst¹pi³
do Pañstwowego Gimnazjum typu matematyczno-przyrodniczego w Sosnowcu. Po ukoñczeniu szeciu klas pracowa³
w charakterze robotnika od stycznia 1936 r. do padziernika
1937 r. w przemyle w³ókienniczym w Firmie A. Dietel w Sosnowcu. We wrzeniu 1937 roku wst¹pi³ do Pañstwowego Liceum Budowlanego w Katowicach. W okresie okupacji pracowa³ jako fotograf, a od kwietnia 1943 do stycznia 1945 roku
w biurze konstrukcyjnym A. Hutta w Katowicach w charakterze technika-konstruktora robót ¿elbetowych.
Po oswobodzeniu ukoñczy³ trzeci¹ klasê Liceum Budowlanego w Katowicach, uzyskuj¹c w czerwcu 1945 r. dyplom technika budowlanego.
Bezporednio po liceum ukoñczy³ pierwszy rok na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, a nastêpnie podj¹³ studia na Wydziale Architektury Politechniki
Wroc³awskiej, pracuj¹c jako asystent w Katedrze Budownictwa Ogólnego. Dyplom
uzyska³ w 1950 r.
W roku 1954 powo³any zosta³ na stanowisko kierownika Zak³adu Materia³oznawstwa. Od 1951 roku prowadzi³ na Wydziale Architektury wyk³ady z przedmiotów:
materia³oznawstwo budowlane, budownictwo ogólne i akustyka budowlana oraz
na Wydziale Budownictwa  architekturê budowli. W latach 19501956 wyk³ada³
tak¿e na studiach wieczorowych Wydzia³u Budownictwa Politechniki Wroc³awskiej
 bêd¹c równie¿ dziekanem. W tym te¿ okresie pracowa³ we Wroc³awskim Biurze
Projektów Budownictwa Przemys³owego na stanowisku g³ównego specjalisty. Opracowa³ samodzielnie lub w zespole szereg projektów z zakresu budownictwa przemys³owego. W latach 19581961 pracowa³ na stanowisku zastêpcy G³ównego Architekta Województwa Wroc³awskiego, zajmuj¹c siê szczególnie zagadnieniami
odbudowy ma³ych miast Dolnego l¹ska. Od 1960 roku dzia³alnoæ zawodow¹ ogra-
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niczy³ do prac w Zak³adzie Budownictwa i Dokumentacji Architektonicznej Politechniki Wroc³awskiej, koncentruj¹c siê g³ównie na zagadnieniach z zakresu akustyki budowlanej i wydaj¹c ksi¹¿kê pt. Akustyka budowlana.
Dowiadczenia zdobyte w dzia³alnoci zawodowej umiejêtnie wykorzysta³ w pracy
dydaktycznej i naukowej. Dzia³alnoæ naukowo-badawcz¹ rozpocz¹³ bior¹c udzia³
w pracy zespo³owej 19501956, kierowanej przez prof. Stanis³awa Mielnickiego na
temat Materia³y miejscowe w budownictwie wiejskim i osiedlowym na Ziemiach Zachodnich. W latach 19551957 wykona³ opracowanie wytycznych stosowania izolacji przeciwwilgociowych, kwasoodpornych, termicznych i przeciwogniowych dla Centralnego Biura Projektów Budownictwa Wiejskiego w Warszawie. Natomiast w latach
19591961 opracowa³ dla Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych studium techniczno-ekonomiczne na temat mo¿liwoci i celowoci odbudowy zabytkowych obiektów na terenie Dolnego l¹ska. Jego praca habilitacyjna dotyczy³a problemów akustyki budowlanej, bêd¹cej Jego specjalnoci¹ zawodow¹. Od 1950 roku bra³ aktywny
udzia³ w pracach wroc³awskiego oddzia³u SARP (wiceprezes w latach 19591961)
i Komisji Budownictwa WRN we Wroc³awiu. By³ dzia³aczem Wojewódzkiego Komitetu Spo³ecznego Funduszu Budowy Szkó³ i Internatów, pe³ni¹c funkcjê przewodnicz¹cego Komisji Inwestycyjnej.
Wyda³ 44 pozycje dorobku naukowego, m.in. Analiza procesu degradacji wsi, Architektura regionalna Dolnego l¹ska oraz tematy specjalistyczne z budownictwa ogólnego i fizyki budowli. Wspó³organizator Spó³dzielni Pracy Studentów Arkady.
Odznaczenia: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz
inne odznaczenia regionalne i resortowe. Niezmiernie aktywny, pracowity, twórczy
i ¿yczliwy cz³owiek.
Zmar³ 16 lutego 1985 roku we Wroc³awiu.
Piêknym rysunkiem ró¿nych sklepieñ, wystawionym w 1947 roku (I rok studiów
moich) w gablocie pod Katedr¹ Profesora Mielnickiego  przygotowywa³ nas do problemów budownictwa. Jako adepci architektury bylimy tym opracowaniem oczarowani!
Parê lat póniej jako cz³onek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej we Wroc³awiu mia³em mo¿liwoæ czêstego spotykania Profesora Stanis³awa
Bêdkowskiego. By³o o czym dyskutowaæ, kole¿anki i koledzy bowiem z Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej oraz ró¿nych biur projektowych przedstawiali plany urbanistyczne miast i osiedli dolnol¹skich oraz wa¿niejsze projekty architektoniczne.
By³y to przyjacielskie spotkania ze Staszkiem  a przyjañ tê bardzo sobie bardzo ceni³em. By³ kierownikiem Katedry Budownictwa i Materia³ów Budowlanych
Politechniki Wroc³awskiej, a Jego ¿yciowym konikiem by³a akustyka.
W czasie emerytury odwiedza³ mnie czêsto (jad¹c rowerem na przeja¿d¿kê)
w naszym domu. By³y to rozmowy o naszych prze¿yciach wojennych, studiach
i problemach aktualnych. Wpisa³ siê Staszek w mojej pamiêci jako cz³owiek godny,
serdeczny przyjaciel i wychowawca wielu architektów, bior¹cych udzia³ w odbudowie naszego miasta Wroc³awia i Dolnego l¹ska.
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Profesor Tadeusz Broniewski (18941976)
W pamiêci mojej s¹ zakodowane,
Piêkne rysunki kred¹ malowane.
Z tablicy czerni biel¹ kredy wyrasta³y,
Przepiêkne katedry, zamki i powa³y.
Urocze place, a na nich pomniki
I k³uj¹ce w niebo zwieñczone attyki.
Obrazy te, piêkn¹ polszczyzn¹ zwi¹zane,
Staj¹ siê nam do dzi  jako niezapomniane
Urodzi³ siê w Krakowie 29 sierpnia 1894, gdzie ukoñczy³
III Gimnazjum w 1912 roku  egzamin dojrza³oci z odznaczeniem. W tym samym roku rozpocz¹³ studia na Politechnice Lwowskiej, któr¹ ukoñczy³ (po przerwie spowodowanej wojn¹ wiatow¹) dnia 10 grudnia 1925 roku, uzyskuj¹c
dyplom in¿yniera-architekta z odznaczeniem (z budownictwa
i architektury).
Od 1923 roku do 1931 zatrudniony by³ w charakterze asystenta, do 1925 roku w Katedrze Architektury Historycznej
Politechniki Lwowskiej oraz od 1926 roku do 1931 roku
w Katedrze Architektury II (Monumentalnej). W 1931 roku
obj¹³ na w³asne ¿yczenie stanowisko Dyrektora Pañstwowej Szko³y Budownictwa
w Jaros³awiu, któr¹ kierowa³ do 26.08.1939 roku. Powo³any do s³u¿by wojskowej,
jako kapitan saperów, odby³ kampaniê 1939 roku, rozwi¹zuj¹c swoj¹ kolumnê
w Nadwórnej (na granicy wêgierskiej). Powróci³ do Jaros³awia, gdzie zosta³ aresztowany na miesi¹c przez SS. Od 1940 roku kierowa³ szko³¹ z polskim jêzykiem nauczania (Technische Schule für Bauwesen) do lata 1944 roku.
Wiosn¹ 1945 roku wyjecha³ do Krakowa, gdzie otrzyma³ ofertê stanowiska zastêpcy dyrektora Pañstwowej Szko³y Budownictwa w Bytomiu, natomiast w kwietniu 1946 roku zosta³ powo³any na kierownika Katedry Historii Architektury na Politechnice Wroc³awskiej w charakterze zastêpcy profesora. Tu dwukrotnie pe³ni³
obowi¹zki dziekana Wydzia³u Architektury (19491951 i 19581960).
Oto opis udzia³u Tadeusza Broniewskiego w odbudowie Wroc³awia wed³ug ksi¹¿ki
Marcina Bukowskiego Wroc³aw z lat 19451952. Zniszczenia i dzie³o odbudowy.
Obok katedry i kocio³a w. Wincentego najbardziej tragicznie rysowa³y siê w zagro¿eniu
sylwety monumentalnych wie¿ kocio³a Marii Magdaleny. po³udniow¹ wie¿ê pionowo na ca³ej wysokoci spru³ wybuch bomby lotniczej. Pozosta³a jej czêæ  poszarpa-
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na, zarysowana i podciêta  grozi³a zawaleniem. Przed przyst¹pieniem do prac w³aciwych pokryto nawê g³ówn¹ i prezbiterium prowizorycznym dachem pod pap¹, a na bocznych nawach  dachówk¹. Najtrudniejsz¹ do rozwi¹zania by³a sprawa
rozbitej wie¿y. St¹d podjêcie ostatecznej decyzji  albo natychmiastowa i niebezpieczna rozbiórka  albo odbudowa. Prof. Tadeusz Broniewski otrzyma³ z Wroc³awskiej Dyrekcji Odbudowy zlecenie nadzoru nad odbudow¹ kocio³a Marii Magdaleny.
I w tym przypadku, podobnie jak w katedrze i kociele w. Wincentego o sposobie przeprowadzonej odbudowy zadecydowali
znakomici opolscy mistrzowie murarze-artyci  Alfons Gacmaga i Franciszek Wodara. W 1948 roku wie¿a zosta³a odbudowana.
Czêsto widywa³em ten wspania³y zabytek, inwentaryzacjê bowiem architektoniczn¹ dla Profesora Tadeusza Broniewskiego wykonywa³a moja serdeczna kole¿ankastudentka Wydzia³u Architektury, piêkna i urocza Pola Rothstein (wyemigrowa³a
niestety do Izraela). Podziwia³em Jej odwagê (pracê na wysokociach dla mnie nie
do przyjêcia). Pomaga³em Jej  lecz na poziomie MATKI-ZIEMI. Jako studenci bylimy wiadkami budowy gmachu Wydzia³u Chemii (rozbudowa Politechniki) przy
nadbrze¿u Stanis³awa Wyspiañskiego, którego projekt opracowa³ i kierowa³ budow¹
prof. Tadeusz Broniewski wraz z architektem Czes³awem Wajdzikiem. Uczy³ tak¿e
w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Sztuk Plastycznych we Wroc³awiu i na kierunku Historia sztuki Uniwersytetu Wroc³awskiego. Dzia³alnoæ naukow¹ rozwija³ ponadto
we Wroc³awskim Towarzystwie Naukowym i w Poznañskim Towarzystwie Przyjació³ Nauki. Nale¿a³ do Stowarzyszenia Architektów Polskich (wiceprezes w latach
19471948) i Stowarzyszenia Historyków Sztuki. By³ jednym z najzagorzalszych propagatorów wiedzy o starej architekturze, znanym nie tylko wroc³awianom. Bra³ udzia³
w Radach Konserwatorskich i Komisjach Architektoniczno-Budowlanych we Wroc³awiu. By³ poliglot¹: jêzyk angielski, francuski, niemiecki i rosyjski. By³ skrupulatnym badaczem, wyj¹tkowym znawc¹ staroniemieckiego jêzyka, a wiêc te¿ t³umaczem (szesnastowieczne teksty Dürera i Stenusa), autorem wielu prac naukowych.
Jego wspania³e rysunki kred¹ na tablicy wyczarowa³y: rzuty, przekroje, elewacje oraz
perspektywy wnêtrz i aksonometrie wielu wiatowych zabytków  by³y ilustracj¹
do wypowiedzi, które wyczerpuj¹co wprowadza³y w ogólne problemy konstrukcyjne,
materia³owe i stylistyczne architektury. To by³ cenny wk³ad Profesora, przybli¿aj¹cy w sposób niezwykle klarowny dziedzictwo architektury wiatowej. Jaka szkoda,
¿e nie zosta³y utrwalone na tamie filmowej  wielka to strata, bo by³ to popis znakomitego rysownika i niezapomnianego przez swych studentów wyk³adowcy.
Jego postawa godna i szlachetna niesienia pomocy by³a znana, a sprawdzi³a siê
w trudnych latach represji ¿ycia spo³ecznego w latach 19451956. Mia³ wówczas Profesor Tadeusz Broniewski odwagê broniæ w okresie nagonki studentów (tych walcz¹cych o woln¹ Polskê w armii podziemnej  AK w czasie okupacji), którzy otrzy-
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mali miano zaplutego kar³a reakcji i byli przez partyjne
komisje spo³eczne eliminowani jako niegodni podjêcia studiów na Wydziale Architektury. Tych ludzi, moich kolegów
z roku, jako dziekan Wydzia³u Architektury otoczy³ opiek¹,
stwarzaj¹c mo¿liwoæ podjêcia i ukoñczenia studiów  mimo
¿e nara¿a³ siê, móg³ byæ bowiem rozliczony osobicie przez
w³adze komunistyczne (bêd¹c wysokiej rangi oficerem w jednym ze wschodnich okrêgów Armii Krajowej).
By³ nauczycielem ¿yczliwym, serdecznym, godnym cz³owiekiem, którego szanowali, cenili i kochali Jego studenci oraz
wspó³pracownicy. Wielkiej szlachetnoci cz³owiek! Wspomnienie niezapomniane  to s³owa podziêki za szerokie, na
ocie¿ otwarte drzwi, w wiecie piêkna i uroku architektury  wzbogacaj¹ce nasz¹
wyobraniê!
Nazwisko Profesora umieszczono na tablicy Wybitnie zas³u¿eni dla rozwoju Politechniki Wroc³awskiej, znajduj¹cej siê w Gmachu G³ównym Politechniki Wroc³awskiej. Zas³u¿y³ siê nie tylko Politechnice Wroc³awskiej, miastu Wroc³awiowi, ale zas³u¿y³ siê tej piêknej idei, trwaj¹cej od zarania dziejów  a imiê Jej  Architektura,
której powiêci³ ca³e swoje d³ugie twórcze ¿ycie architekta twórcy i pedagoga.
W latach 19481950 wyda³ pierwszy podrêcznik  Historia architektury w zarysie 
przygotowany przez Niego jeszcze w czasach okupacji. W drugiej po³owie lat piêædziesi¹tych Profesor Tadeusz Broniewski zwi¹za³ siê z Wydawnictwem Ossolineum,
którego nak³adem ukaza³o siê w 1959 roku nastêpne wydanie Historii architektury
w zarysie oraz w latach 19631969 poszerzone kilkutomowe dzie³o Architektura dla
wszystkich oraz podrêcznik Pomiary i zdjêcia architektoniczne. By³ d³ugoletnim wspó³redaktorem naukowym serii l¹sk w zabytkach sztuki (autorem tomów: Trzebnica,
K³odzko), a tak¿e wspó³redaktorem naukowym Sztuki Wroc³awia, wydanej w 1967
roku. Przez wiele lat  jako konsultant i recenzent  wspomaga³ przyjacielsk¹ i wiat³¹
rad¹ Wydawnictwo Ossolineum, które w uznaniu zas³ug przyzna³o Mu Z³ot¹ Odznakê Ossolineum
Za zas³ugi w dziedzinie dydaktyki i nauki nagrodzony by³ Z³otym Krzy¿em Zas³ugi oraz Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W roku 1958 otrzyma³
Nagrodê Miasta Wroc³awia w uznaniu za prace studialne, projektowe i konserwatorskie.
Profesor Tadeusz Andrzej Broniewski do koñca swego twórczego ¿ycia by³ czynnym, pracowitym, doskona³ym nauczycielem i wychowawc¹ wielu pokoleñ architektów. By³ twórc¹ i za³o¿ycielem Wydzia³u Architektury Politechniki Wroc³awskiej
 Jego nazwisko umieszczono na tablicy pami¹tkowej Wydzia³u Architektury.
Zmar³ 4 stycznia 1976 roku, jest pochowany na cmentarzu przy ul. Smêtnej we
Wroc³awiu.
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Twórczoæ Profesora Tadeusza Broniewskiego
Dorobek architektoniczny przed 1939 r.
Na dorobek twórczy sk³ada siê: 7 projektów domów robotniczych w Zag³êbiu
Naftowym (Drohobycz, Borys³aw, Schodnica, Bitków, Krosno i inne), kilka projektów domów mieszkalnych i us³ugowych, parê elektrowni oraz Dom ¯o³nierza i gmach
Kasy Oszczêdnoci w Jaros³awiu. Do prac konserwatorskich nale¿y zabezpieczenie,
remont oraz odbudowa renesansowych domów mieszkalnych w Jaros³awiu, kocio³a
w Witkowie Nowym, klasycznego pa³acu w Nozdrzcu.

Dorobek architektoniczny po 1945 r.
Projekt i realizacja gmachu Chemii Politechniki Wroc³awskiej przy Wybrze¿u Stanis³awa Wyspiañskiego we Wroc³awiu; odbudowa kocio³a w. Marii Magdaleny we
Wroc³awiu; odbudowa ratusza renesansowego w Lubaniu l¹skim; odbudowa Biblioteki Uniwersyteckiej na Piasku we Wroc³awiu; koció³ parafialny w wiêtej Katarzynie k. Wroc³awia.
Mieæ mo¿liwoæ pisania o tym ¿yczliwym i zacnym cz³owieku, budz¹cym respekt
 to dla mnie nawet po 50 latach jest wielkim wyró¿nieniem. Spotkanie z Profesorem by³o dla nas wielkim wydarzeniem intelektualnym i ¿yciowym  dla m³odszych
ludzi, którzy przeszli lata okupacji hitlerowskiej i stalinowskiej, ró¿ne obozy oraz
fronty II wojny wiatowej.
Ka¿dy z nas, przystêpuj¹c do egzaminu z historii architektury powszechnej , traktowa³ ten przedmiot tak powa¿nie, jak przyjacielsko traktowa³ nas nasz przemi³y
Profesor. Na naszym roku by³ konkurs znajomoci tych wspania³ych pomników architektury wiatowej, których fizycznie nie znalimy. Gdy otwieram indeks z ocen¹
celuj¹co, z podpisem Mistrza  to odczuwam radoæ, ¿e spe³ni³em nadzieje i zaufanie Profesora pok³adane w nas. Smutna refleksja przesz³oci, to fakt, ¿e bêd¹c biednymi studentami  nie mielimy aparatów fotograficznych, by utrwaliæ te wspania³e rysunki krelone kred¹ dla dobra architektury i dydaktyki.
Podziwialimy Profesora, który swoje liczne ksi¹¿ki o architekturze w³asnorêcznie ilustrowa³ piêknymi rysunkami i perspektywami. To by³ Jego cenny wk³ad, przybli¿aj¹cy w sposób niezwykle klarowny dziedzictwo architektury wiatowej.
W Wiejskim Biurze Projektów we Wroc³awiu, do którego w 1952 roku otrzyma³em nakaz pracy (taki by³ wówczas los niby-wolnego obywatela), Profesor Tadeusz Broniewski by³ konsultantem architektonicznym. Przez prawie trzy lata korzysta³em z wiedzy dowiadczonego architekta, która dla mnie, pocz¹tkuj¹cego w tym
piêknym zawodzie by³a niezwykle cenna. Wspominam naszego Profesora  a jest to
opinia wszystkich, którzy spotkali Go kiedykolwiek na swojej drodze ¿yciowej  jako
cz³owieka zacnego, godnego, o wyj¹tkowej wiedzy i szlachetnoci. By³ dla nas wzorem pedagoga, architekta i cz³owieka kochanego i szlachetnego przez braæ studenck¹,
a podziwianego przez swoich wspó³pracowników. By³ cz³owiekiem renesansu!
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Anegdota
Czêste klauzurówki tekstowo-graficzne dawa³y nam mo¿liwoæ konfrontacji
naszych osi¹gniêæ. Jednym z tematów klauzurówki by³ £uk Triumfalny. Wszyscy
na sali pracowali w pocie czo³a, rysuj¹c, krel¹c, a efekt pracy oceniany by³ bezporednio na sali przez Profesora. Bohaterem wydarzenia by³ tym razem Lolo Leopold Baranowicz utalentowany rysownik i kolorysta. Wszyscy na sali ujrzeli na stole Profesora plon pracy Lola. Na du¿ym formacie brystolu ukaza³ siê wspania³y
orszak legionów rzymskich, rydwanów, koni  na pierwszym planie, a dalej, w perspektywie, rysowa³y siê kontury £uku Triumfalnego. Profesor, d³ugo i szczegó³owo
ogl¹daj¹c rysunek, z przyjaznym umiechem rzek³: Panie kolego! Co prawda to
nie jest na temat, ale to, co pan przedstawi³ w piêknym kolorycie, uwzglêdniaj¹c
historyczne szczegó³y, jest wspania³e! Gratulujê panu, zas³u¿y³ pan na 5 z plusem!.
Powitalimy werdykt oklaskami, co Profesor przyj¹³ z zadowoleniem. Taki by³ Profesor Tadeusz Broniewski i taki pozosta³ w naszej pamiêci.
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Braæ przyk³ad  to siê zawsze op³aca
Profesor Tadeusz Brzoza BACA
Obraz s³owem kreli³, pykaj¹c fajeczkê
W mylach, pokonuj¹c jak¹ górsk¹ cie¿kê,
Jakiej zapewne sobie znanej góry
Uczy³ nas piêkna  uroku architektury,
Któr¹ BACA nam w przestrzeni kreli
Rêk¹ Mistrza  góralskiego cieli
Urodzi³ siê 16 maja 1911 roku w Zakopanem, spêdzi³ tam
lata m³odzieñcze, a¿ do rozpoczêcia studiów na Politechnice
Lwowskiej. Pochodzenie, cis³y kontakt z przyrod¹ i sztuk¹
ludow¹ pozostawi³y do koñca ¿ycia lad w Jego dzia³alnoci
architekta.
Jego profesorami na studiach byli: J. Bagiñski, W. Derdacki,
W. Minkiewicz, W. Grzymalski, Z. Podgórski, S. Dañczak, W.
Rembiszewski i Z. Solawa. Wymieniæ nale¿y te nazwiska, aby
zrozumieæ, ¿e przeniesiony do zupe³nie ró¿nego rodowiska
potrafi³ zachowaæ zupe³nie odrêbn¹ twórczoæ i zami³owania. Z Marianem Rehorowskim ³¹czy³y Go pogl¹dy
i zainteresowania wspó³czesnymi kierunkami twórczoci architektonicznej i grafiki u¿ytkowej.
Po zakoñczeniu studiów w 1939 roku okres okupacji spêdzi³ we Lwowie, Krakowie i Zakopanem, by ju¿ w czerwcu 1945 obj¹æ stanowisko Architekta Okrêgowego
dla powiatów: nowotarskiego, mylenickiego i ¿ywieckiego, pracuj¹c przy odbudowie miasteczek i wsi, szczególnie zabytkowego budownictwa drewnianego, które
pozbawione opieki w czasie okupacji chyli³o siê ku upadkowi.
W maju 1947 roku przeniós³ siê do Wroc³awia, by wspólnie z pionierami tego
okresu braæ udzia³ w organizacji, pocz¹tkowo, Oddzia³u Architektury przy Wydziale
Budownictwa Uniwersytetu i Politechniki Wroc³awskiej, a od 1949 roku ju¿ samodzielnego Wydzia³u Architektury. By³ kierownikiem Katedry Architektury I i Budownictwa Wiejskiego, prowadzi³ j¹ nieprzerwanie a¿ do roku 1972, w ró¿nych strukturach i formach organizacyjnych. Jego dynamiczna osobowoæ, a zarazem
konsekwencja dzia³ania spowodowa³a powierzenie Mu w roku 1953 na dziesiêæ lat
kierownictwa Zespo³owej Katedry Projektowania Budynków Spo³eczno-Mieszkaniowych, koordynuj¹cych w jego ramach ca³oæ projektowania architektonicznego na
wszystkich latach studiów.
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Mimo ¿e g³ówne Jego zainteresowania dydaktyczne i naukowe oscylowa³y wokó³ budownictwa mieszkaniowego, Profesor Tadeusz Brzoza w ci¹gu swojej 31-letniej kariery na Politechnice Wroc³awskiej (a¿ do tragicznej mierci  zgin¹³ 14 marca
1978 roku w wypadku samochodowym pod Olenic¹) prowadzi³ niezwykle o¿ywion¹
i wszechstronn¹ dzia³alnoæ zawodow¹ i twórcz¹.
Sprawowa³ nadzór nad odbudow¹ i rekonstrukcj¹ budynku g³ównego Uniwersytetu Wroc³awskiego. W regionie dolnol¹skim realizowa³ osiedle robotnicze w Wojcieszowie. Nazwisko Jego przyjmuje siê w wiadomoci spo³ecznej ju¿ w czasie Wystawy Ziem Odzyskanych, na której budowa³ popularny pawilon Chemii (wspólnie
z arch. T. Herburtem).
Na æwiczeniach z Architektury I u Tadeusza Brzozy moimi wyczynami architektonicznymi pocz¹tkuj¹cego adepta zainteresowa³ siê sympatyczny m³ody asystent
Profesora  architekt Henryk Buszko. Te spotkania by³y dla mnie inspiruj¹ce, bowiem Jego klarowne wskazówki, przyk³ady i korekty rozszerza³y mój wiat sztuki
architektonicznej. Od pó³ wieku jest Henio moim serdecznym przyjacielem, wzorem cz³owieka i wybitnego architekta. Wspólnie z moim przyjacielem architektem
Aleksandrem Frant¹ zrealizowali w czasie 50-letniej twórczoci liczne i znacz¹ce dzie³a
architektoniczne na terenie Polski po³udniowej. Obiekty te swoim piêknem wzbudzaj¹ moje uznanie, podziw i radoæ.
W roku 1950 Tadeusz Brzoza uzyska³ wspólnie z prof. Zbigniewem Kupcem
I nagrodê w konkursie na budowê Wydzia³u Elektrycznego i Lotniczego Politechniki Wroc³awskiej przy placu Grunwaldzkim we Wroc³awiu. By³a to pierwsza w du¿ej
skali realizacja nowych obiektów Wroc³awia, wymagaj¹ca uprzedniego oczyszczenia z gruzów tej czêci placu. Zapocz¹tkowano rozbudowê Uczelni. Kontynuowa³
budowê hali wysokich napiêæ Wydzia³u Elektrycznego, a nastêpnie ju¿ w samodzielnych realizacjach (po wyjedzie prof. Zbigniewa Kupca do Krakowa) nowych budynków Wydzia³u Elektroniki oraz Instytutu Telekomunikacji i Akustyki. Bra³ równie¿ udzia³ w wa¿nych dla Wroc³awia rozwi¹zaniach konkursowych  jak np. w 1949
roku wraz z arch. Henrykiem Buszko otrzyma³ III nagrodê za projekt konkursowy
budynku Panoramy Rac³awickiej, a w roku 1970 na zabudowê placu Dzier¿yñskiego we Wroc³awiu. Kierowany przez prof. Tadeusza Brzozê i prof. Zbigniewa Kupca zespó³ architektoniczny uzyskuje I nagrodê w ogólnopolskim konkursie na Dom
Turysty w Zakopanem, w nastêpstwie którego zostaje on zrealizowany.
Równie¿ dla Wroc³awia i regionu Dolnego l¹ska wykona³ wiele projektów, jak
osiedle Bartoszowice we Wroc³awiu (czêciowo zrealizowane), projekt sto³ówki
w Bystrzycy Górnej  zrealizowany, projekt Orodka Rehabilitacyjnego w Szklarskiej
Porêbie, domy jednorodzinne we Wroc³awiu, w których uwidocznione s¹ rysy Jego
osobowoci i warsztatu architektonicznego. Niezale¿nie od twórczoci zwi¹zanej
z Wroc³awiem, w którym mieszka³ stale, w oderwaniu od rodziny w Zakopanem,
nie zerwa³ z miejscem swego pochodzenia  ten drugi nurt twórczoci Profesora jest
najbli¿szy Jego sercu, w nim mo¿e bowiem samodzielnie, bez ingerencji w dziele
tworzenia przelewaæ swoje myli, pasjê i rzebê przestrzenn¹, która by³a Jego nie
tylko cech¹ indywidualn¹, ale kontynuacj¹ tradycji ludowych, tak mu bliskich. Zre-
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alizowane przez Niego koció³ki w nowos¹deckim i nowotarskim, jak w Zawadzie,
Têgoborzu, Gronkowie s¹ kontynuacj¹ przedwojennej ju¿ dzia³alnoci (koció³
w Groniu-Lenicy, restauracja wielu zabytkowych obiektów budownictwa drewnianego w 1947 r.). Ostatni Jego niezrealizowany projekt, to równie¿ koció³ek w Popowie. Sam pracuj¹c twórczo, zatrudnia³ przy swoich opracowaniach szerokie grono
m³odych pracowników Wydzia³u Architektury, przekazuj¹c wiedzê architekta-twórcy.
Znaj¹c szacunek, jakim obdarza³ ludowych twórców i Jego uznanie dla osi¹gniêæ
architektury Podhala, zauwa¿yæ mo¿na wyrane zwi¹zki postawy twórczej Profesora Tadeusza Brzozy i Jego architektury z twórczoci¹ ludow¹. We wszystkich projektach Profesora, niezale¿nie od tematu, skali i miejsca lokalizacji  widoczny jest
staranny oraz trafny wybór tworzywa budowlanego. Stwierdzenie to odnosi siê
w równym stopniu do domu mieszkalnego w Kocielisku, kocio³a w Gronkowie,
jak równie¿ do pawilonu Chemii na Wystawie Ziem Odzyskanych w 1948 roku we
Wroc³awiu, i budynku Politechniki we Wroc³awiu przy placu Grunwaldzkim.
Na losy Wydzia³u, na osobowoæ Jego wychowanków, na ca³¹ filozofiê i praktykê architektów wroc³awskich wywar³a przemo¿ny wp³yw. Talent, pasja twórcza, niespo¿yta energia twórcza i d¹¿enie do kolejnych celów, które sobie wyznacza³, sk³ada³y siê na osobowoæ o wyj¹tkowym znaczeniu.
Najwa¿niejsz¹ cech¹ Jego osobowoci by³a konsekwencja w dzia³aniu i pokonywaniu trudnoci. Potrafi³ pora¿kê zmieniæ w zwyciêstwo. By³ twórc¹ ambitnym,
wymagaj¹cym od siebie w pokonywaniu wysoko postawionej poprzeczki dla swojej dzia³alnoci architektonicznej, ale równie¿ wymagaj¹cym od nas, studentów na
sali projektowej. Na korektê u Profesora trzeba by³o po prostu zas³u¿yæ swoj¹ prac¹
i dokonaniami projektowymi. Zaliczyæ Brzozê  to by³ kamieñ milowy na drodze
do ukoñczenia studiów!
By³ cz³owiekiem wymagaj¹cym  to tylko nam studentom wysz³o w przysz³oci
na dobre, ale te¿ wyrozumia³ym i ¿yczliwym  wieñcz¹cym efekty swojej pracy dydaktycznej. To dawa³o Mu satysfakcjê, któr¹ ukazywa³ tajemnym umiechem. Te spotkania z Profesorem Tadeuszem Brzoz¹ by³y dla nas wielk¹ przygod¹ architektoniczn¹, któr¹ siê pamiêta.
Kultywowanie przez Profesora tradycji w architekturze, to nie tylko siêganie do
form symboli  np. kocio³ów podhalañskich, ale równie¿ stosunek przejawiaj¹cy
siê w starannym rozwi¹zywaniu dachu, jako jednego z najwa¿niejszych ustrojów
przestrzennych w obiekcie budowlanym. Przestrzega³ zasady prawid³owych poziomów okapu i kalenicy. Tezê pi¹tej elewacji g³osi³ Profesor na Ogólnopolskich Zjazdach Architektów i Regionalnych Przegl¹dach Architektury. Gdyby ta zasada by³a
stosowana  nie mielibymy powojennych pude³kowych koszmarków architektonicznych na terenie wiosek i miast polskich  od Karpat po Ba³tyk!
Traktuj¹c architekturê jako dzia³alnoæ cz³owieka przestrzeni ogarniaj¹cej rodowisko, wiele uwagi powiêca³ Profesor wnêtrzu. Zaprojektowane przez Niego meble dla kocio³a w Trybszu czy te¿ wyposa¿enie kaplicy w orodku dla dzieci w Bia³ce
Tatrzañskiej s¹ rzadkim przyk³adem w naszej praktyce architektonicznej pe³nej harmonii formy i tworzywa.
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Przej¹wszy z lat studiów pogl¹dy kubizmu i konstruktywizmu pozosta³ im wierny,
umiej¹c mimo zakrêtów kierunków architektury w Polsce pozostaæ wierny racjonalnoci i funkcjonalnej przestrzennoci, a przede wszystkim wa¿noci roli architekta
w dziele tworzenia, od pierwszych kresek szkicu koncepcyjnego do formy klamki
czy klêcznika.
By³ mistrzem  z tych starych, prawdziwych. Potrafi³ kszta³towaæ bry³ê, sam chwyciæ za rylec, uwypukliæ wiat³ocieñ, tchn¹æ duszê, nadaæ dzie³u swoje piêtno, cieszyæ siê z dzie³a. To On dla nas studentów otworzy³ okno na wiat architektury, wykona³ otwór w cianie, która oddziela³a od czego wielkiego nieznanego,
poci¹gaj¹cego, kieruj¹c promieñ wiat³a na fragment, szczegó³, fakturê. Ale najbardziej cieszy³a Go góralska chata, schronisko i góralski koció³ek, których stworzy³
bardzo wiele, w których by³o wszystko z Niego  od zadumanej wie¿yczki, drewnianego sklepienia, ³awki  po kamienne schodki.
Oto Jego credo:
Niepowtarzalny urok tatrzañskiego krajobrazu i oryginalnoci form ludowego budownictwa wzbudzi³y moje zainteresowanie sztuk¹ Podhala i kszta³towa³y w latach
mojej m³odoci zami³owanie do nieznanej mi wówczas dyscypliny  na pograniczu
sztuki i techniki  do architektury.
Bliska Mu by³a architektura fiñska, j¹ stawia³ za wzór, z ni¹ mia³ kontakty. Jako
Prezes Towarzystwa Fiñsko-Polskiego, w latach trudnych dla kontaktów miêdzynarodowych, potrafi³ zorganizowaæ dwie wymiany studenckie na Wydziale Architektury Politechniki Wroc³awskiej.
Za pracê dydaktyczn¹ i twórcz¹ otrzyma³ wiele wyró¿nieñ i odznaczeñ pañstwowych, m.in. Medal 10-lecia Polski Ludowej, Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, Krzy¿ Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski, Z³ot¹ Odznakê Politechniki Wroc³awskiej, Medale XXVi XXX-lecia Politechniki Wroc³awskiej. Otrzyma³ tytu³ Zas³u¿onego Nauczyciela PRL
oraz wiele innych wyró¿nieñ.
W latach 19551958 piastowa³ Tadeusz Brzoza funkcjê Dziekana Wydzia³u Architektury Politechniki Wroc³awskiej. Bra³ czynny udzia³ w pracach Miejskiej i Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy G³ównym Architekcie
Miasta i Województwa Wroc³awskiego. W Stowarzyszeniu Architektów Polskich by³
przewodnicz¹cym Kolegium Sêdziów Konkursowych w latach 19671970. By³ twórc¹
i za³o¿ycielem Wydzia³u Architektury Politechniki Wroc³awskiej  jego nazwisko
umieszczono na tablicy pami¹tkowej Wydzia³u Architektury.
Zgin¹³ tragicznie w wypadku samochodowym pod Olenic¹ w dniu 13 marca
1978 roku (pochowany jest w Zakopanem).

Twórczoæ Profesora Tadeusza Brzozy
1935  Typowe schroniska górskie i kajakowe. Projekt konkursowy: I i II nagroda. Wspó³autor
Z. Wardza³a.
1936  Plan Kalwarii w Panewsniku (Katowice). Projekt konkursowy: I nagroda. Wspó³autor
J. Krug.
 Koció³ w Groniu-Lenicy (Nowy Targ). Projekt i realizacja.
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1937  Pomnik poleg³ych ¿o³nierzy 33 ³om¿añskiego pu³ku piechoty (£om¿a). Projekt konkursowy: II Nagroda. Wspó³autor J. Krug.
1938  Urz¹d Zastawniczy w Wilnie. Projekt konkursowy: I nagroda. Wspó³autor J. Krug
 Gmach Wydzia³u Mechanicznego Politechniki Lwowskiej. Projekt konkursowy: IV nagroda. Wspó³autor J. Krug.
19451947  Gmach kina w Nowym Targu. Projekt i realizacja.
 Wzorcowe zagrody wiejskie, Orawa i Spisz. Projekty i realizacje.
 Restauracja obiektów zabytkowego budownictwa drewnianego: koció³ki w Dêbnie,
Grywa³dzie, Bia³ej Tatrzañskiej i Trybuszu oraz dworek Moniaków na Orawie.
 Restauracja zamku w Czorsztynie.
1947  Koció³ parafialny w Gdyni. Projekt konkursowy: I nagroda. Wspó³autor Z. Kupiec.
 Koció³ w Gronkowie. Projekt i realizacja.
 Domy jednorodzinne w Zakopanem. Projekty i realizacje.
 Domy jednorodzinne w Nowym Targu. Projekty i realizacje.
19471948  Rozbudowa i adaptacja szko³y podstawowej w Jordanowie. Projekt i realizacja.
 Gmach szko³y podstawowej w Nowym Targu. Projekt i realizacja.
 Pawilon Chemii na Wystawie Ziem Odzyskanych we Wroc³awiu. Wspó³autor T. Herburt. Projekt i realizacja.
 Pawilon Poligrafii Wydawnictw Pañstwowych na Wystawie Ziem Odzyskanych we
Wroc³awiu. Wspó³autor T. Herburt
19481949  Osiedle robotnicze dla 5000 mieszkañców w Wojcieszowie. Projekt i czêciowa realizacja.
 Budynki mieszkalne jednosegmentowe w Wojcieszowie. Projekt i realizacja.
 Hotel robotniczy w Wojcieszowie. Projekt i realizacja.
 Dom Kultury w Wojcieszowie. Projekt.
19481950  Uniwersytet Wroc³awski  gmach g³ówny. Restauracja i odbudowa. Projekt i realizacja.
1949  Gmach Panoramy Rac³awickiej we Wroc³awiu. Projekt konkursowy: III nagroda, wspó³autor Henryk Buszko.
19491952  Studium struktury organizacyjnej uczelni i opracowanie pierwszych za³o¿eñ rozbudowy Politechniki Wroc³awskiej. Koncepcja i projekt urbanistyczny rozbudowy z czêciow¹ realizacj¹. Wspó³autor Z. Kupiec.
 Dom Turystyczny w Zakopanem. Projekt konkursowy: I Nagroda. Wspó³autor Z. Kupiec.
 Dom Turystyczny w Zakopanem. Wspó³autor Z. Kupiec. Projekt i realizacja.
19501956  Rozbudowa Politechniki Wroc³awskiej. Wspó³autor Z. Kupiec. Wydzia³y:
 Lotniczy (póniejszy In¿ynierii Sanitarnej). Projekt i realizacja.
 Elektryczny. Projekt i realizacja.
 Hala Wysokich Napiêæ. Projekt i realizacja.
 Krelarnia. Projekt.
 Zabudowa placu Grunwaldzkiego we Wroc³awiu. Projekt. Wspó³autor Z. Kupiec.
 Dom Turysty w Szczyrku. Projekt.
 Schronisko na nie¿nych Kot³ach w Karkonoszach. Projekt.
19561958  Domy wielorodzinne Pude³ka. Plac Grunwaldzki. Wroc³aw. Projekt.
 Domy wielorodzinne Pude³ka. Osiedle Gajowickie. Wroc³aw. Projekt.
1957  Dom Turysty. Wroc³aw, ul. Podwale. Projekt (wspó³praca arch. Wiktor Jackiewicz).
 Typowe wielokondygnacyjne budynki mieszkalne. Projekt konkursowy: I wyró¿nienie.
 Koció³ parafialny w Zawadzie (Nowy S¹cz). Projekt i realizacja.
1958  Koció³ w Têgoborzu. (Nowy S¹cz). Projekt i realizacja.
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1960  Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Zakopanem. Projekt i realizacja. Wspó³autorzy: E. Król-Baæ
i Z. Baæ.
 Wielorodzinny dom mieszkalny typu galeriowego. Wroc³aw, pl. Grunwaldzki. Projekt.
 Wielorodzinny dom mieszkalny na Osiedlu Gajowice, Wroc³aw. Projekt.
19611968  Zespó³ pawilonów Wydzia³u Elektroniki Politechniki Wroc³awskiej. Projekt i realizacja.
1961  wietlica przyzak³adowa Bardzkich Zak³adów Celulozowo-Papierniczych w Bardzie
l¹skim. Projekt i realizacja.
1963  Dwa domy mieszkalne w Bardzie l¹skim. Projekt i realizacja.
1966  Centrum Handlowe w Gdyni. Projekt konkursowy: IV nagroda. Wspó³autor Z. Kupiec.
 Pomnik dla uczczenia powrotu Ziem Zachodnich i Pó³nocnych do Macierzy. Projekt
Konkursowy.
1967  Adaptacja kaplicy w Maruszynie (Nowy Targ). Projekt i realizacja. Wspó³autor A. Ga³ek.
 Rozbudowa Klubu Pa³acyk, ul. Kociuszki nr 34, Wroc³aw. Projekt.
19671969  Hala Technologiczna WSE we Wroc³awiu. Projekt.
 Wnêtrze kaplicy dla dzieci upoledzonych, Bia³ka Tatrzañska.
 Zespó³ pawilonów Pañstwowego Liceum Technik Plastycznych im. A. Kenara, Zakopane. Projekt.
 Technikum Tkactwa Artystycznego i Zasadnicza Szko³a Zawodowa im. H. Modrzejewskiej, Zakopane. Projekt.
 Rozbudowa Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wroc³awskiego, Wroc³aw. Projekt.
19691970  Zespó³ laboratoriów i budynków Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wroc³awskiej. Projekt.
1970  Plac Spo³eczny we Wroc³awiu. Projekt konkursowy: III Nagroda.
1971  Zespó³ budynków Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wroc³awskiej. Projekt
i realizacja.
 Opera w Belgradzie. Projekt konkursowy.
 Fragment Osiedla Bartoszowice we Wroc³awiu. Projekt i realizacja.
 Domy jednorodzinne szeregowe na Osiedlu Bartoszowice. Projekt i realizacje.
 Orodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy w Szklarskiej Porêbie dla Wytwórni PRESKO.
Projekt urbanistyczny.
1973  Dom mieszkalny S. Kolendowicza przy ul. Tuwima 12 we Wroc³awiu. Projekt i realizacja.
1974  Orodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy w Szklarskiej Porêbie. Projekt.
19741978  Laboratorium Wi¹zki Elektronowej Instytutu Technologii J¹drowej Politechniki
Wroc³awskiej. Projekt.
 Dom mieszkalny przy ul. Wawrzyniaka we Wroc³awiu. Projekt i realizacja.
1977  Sto³ówka dla Bystrzyckich Zak³adów Wyrobów Papierniczych, ul. Zamenhofa 36, Bystrzyca K³odzka. Projekt i realizacja.
 Dom mieszkalny dla dra Grajczyka przy ul. Mazowieckiej 27 w Tarnowskich Górach.
Projekt i realizacja.
 Dom mieszkalny dla S. Muzyki przy ul. Pionierów 4 w widnicy. Projekt i realizacja.
 Adaptacja kocio³a w Gnaszynie (Czêstochowa). Projekt.
 Koció³ w Popowie (Czêstochowa). Projekt.

Anegdoty
 W listopadzie 1951 roku uczestniczylimy jako widzowie w obronie prac dyplomowych (na zasadzie klauzurówki na sali) poprzedniego rocznika  1946. Pamiêtam wystêp mojego serdecznego kolegi Anatola (Tolka) Krzywickiego, znako-
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mitego humorzysty i kawalarza, który u Profesora Tadeusza Brzozy (zwanego Bac¹)
robi³ dyplom. Tematem dyplomu by³a zagroda wiejska, bardzo ³adny projekt. Tolek, stoj¹c przed komisj¹ egzaminacyjn¹ (T. Broniewski, A. Frydecki, Z. Kupiec,
T. Wróbel), zdawa³ egzamin ustny i zosta³ przez Profesora Tadeusza Brzozê zapytany znienacka: Panie Tolku, proszê mi powiedzieæ, ile litrów wody wypija koñ?.
Tolka osadzi³o, zmarszczy³ swoje ciemne brwi i odpali³: Piêæ litrów, Panie Profesorze!. Baca pykn¹³ fajeczkê, a na sali zrobi³o siê cicho. Panie Tolku, o dziesiêæ
litrów za ma³o!. Ciszê przerwa³ donony g³os Tolka: Panie Profesorze, ale to by³
naprawdê ma³y koñ i do tego abstynent!. Ca³a sala, wraz z komisj¹ egzaminacyjn¹,
gruchnê³a potê¿nym miechem. Potem zapad³a cisza... Baca pykn¹³ fajeczkê, rozchmurzy³ siê i z godnoci¹ powiedzia³: Panie Tolku, jeli jest tak, jak pan mówi, to
w porz¹dku. Dziêkujê Panu!.
 Pierwsze kroki stawialimy w pracowni Profesora Tadeusza Brzozy  tam wy³adowywalimy nasze namiêtnoci graficzne. Jeden z kolegów projekt zagrody wiejskiej przedstawi³ na deskach lipowych, a pokrycie dachu wyklei³ s³om¹. I sta³o siê!
Profesor jak Moj¿esz rzuca³ tymi dechami po pracowni!
 Pamiêtam, jak Gienio Kuzior  nasz Arbiter Elegantiarum, przedstawi³ Profesorowi Tadeuszowi Brzozie model górskiego orodka turystycznego, który z niema³ym trudem zosta³ na salê wniesiony przez czterech spoconych osi³ków. Panie Eugeniuszu! Proszê zdj¹æ to sukno i ods³oniæ model! Profesora wprost osadzi³o! Na
szczycie stromej górypiramidy  orodek turystyczny wielkoci paczki zapa³ek! 
to wszystko odlane z o³owiu! Nasta³a cisza. Profesor pyka³, pyka³ fajeczkê... i chropowatym g³osem zagai³. Panie Eugeniuszu  to jest du¿a i ciê¿ka rzecz. Proszê tê
górê przetopiæ, o³ów sprzedaæ  kupiæ brystol i narysowaæ ten orodek turystyczny,
z perspektyw¹, któr¹ Pan zawsze piêknie wykonuje. Do nastêpnego spotkania!
Po studiach, od 1954 roku pracowa³em w Miastoprojekcie  Wroc³aw. W moim
zespole architektonicznym  Profesor Tadeusz Brzoza z asystentem architektem Wiktorem Jackiewiczem (z którym bralimy udzia³ przez dziesi¹tki lat w owocnych potyczkach konkursowych  krajowych i zagranicznych) opracowali projekt Hotelu Turystycznego przy Podwalu  nad fos¹. Na pozór ma³omówny Profesor by³ dowcipnym
rozmówc¹  wymienialimy dowcipy, które mia³em ponumerowane! Sztandarowy
dowcip góralski Profesora: Spis ludnoci  kolejny góral, pytany o zawód  odpowiada³, £OPTYK! Zdziwi³o to urzêdnika i zapyta³: a co wy gazdo robicie? Ano, panocku optykum mchem nase góralskie cha³upy!
Na tydzieñ przed tragicznym wypadkiem samochodowym pod Olenic¹  spotykam Profesora na Nowym Targu. Panie Zenonie  proszê o dowcip, taki rozweselaj¹cy, bo wie Pan, jako mi tak smutno. Wybra³em z notesika najlepsze! Wys³ucha³
 twarz mu siê coraz bardziej rozjania³a  umiechn¹³ siê znad dymka pykaj¹cej
fajeczki. Dziêkujê  Panie Zenonie! I id¹c wolno bacowskim krokiem znikn¹³ na
zakrêcie. By³o to moje ostatnie spotkanie z Profesorem Tadeuszem Brzoz¹, który, jako
pierwszy na studiach, wprowadzi³ nas w tajniki architektury, bêd¹cej pasj¹ naszego
¿ycia.
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Architektury Polskiej zawsze by³e Panem,
Koneserem form twórczych  Szambelanem.
Dziêki Tobie  Katedra na Tumskim Ostrowie,
Jest w piêknej szacie, co siê twórcz¹ zowie...
Oraz chlubn¹ koron¹ Ratusza w rynku
Stoj¹ domy, jak u³ani Fredry w ordynku
Pe³en Humoru oraz twórczej troski
By³ nasz  Profesor Marcin Bukowski.
Urodzi³ siê w Krakowie 31 sierpnia 1902 roku, jako syn
p. Jana, artysty malarza, i Marii ze Spornów. Gimnazjum
ukoñczy³ wiosn¹ 1920 roku, a z koñcem 1921 roku z odznaczeniem Wydzia³ Budownictwa Szko³y Przemys³owej w Krakowie. Po odbyciu kompanii bolszewickiej 1920 roku oraz
III powstania l¹skiego zosta³ zwolniony wojska. Po dwuletniej praktyce kursowej i budowlanej zosta³ przyjêty na Wydzia³ Architektury Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie,
gdzie w roku 1928 uzyska³ absolutorium. Niezale¿nie od tego
ukoñczy³ Studium Historii Sztuki na Wydziale Filozoficznym
Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Dyplom in¿yniera-architekta uzyska³ na Politechnice Warszawskiej w 1930 roku, a uprawnienia do kierowania budowami w 1931 roku. Studia zosta³y uzupe³niane wyjazdami zagranicznymi (z Funduszu Kultury Narodowej  Uniwersytetu Jagielloñskiego i Politechniki
Warszawskiej): WiedeñPraga 1926, KonstantynopolAteny 1927, W³ochyPary¿ 1928,
HiszpaniaMarokko 1929, HolandiaBelgiaPary¿ 1930, PragaNorymbergaW³ochyWroc³aw 1935, NadreniaHolandiaPary¿ 1937.
W latach 19301934 pracowa³ w dziale planowania Zarz¹du Miejskiego w Krakowie (dzielnice zabytkowe  ródmiecie oraz Kazimierz). W okresie 19341939 prowadzi³ budowê Centralnego Stadionu Sportowego w Krakowie (na podstawie wygranego konkursu architektonicznego w 1933 roku).
W roku 1939 zosta³ aresztowany przez Niemców jako zak³adnik i osadzony przez
okupanta w wiêzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie razem z by³ym ministrem
poczt II RP Józefem Putkiem. Po uwolnieniu w roku 1940 prowadzi³ Oddzia³ Budowli Miejskich Zarz¹du m. Krakowa, a nastêpnie za³o¿y³ w³asne biuro i przedsiêbiorstwo budowlane, ucz¹c przez trzy lata w Szkole Budownictwa w Krakowie (wyk³ady i æwiczenia z ustrojów budowlanych, projektowania i form). W latach 19451946
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prowadzi³ wyk³ady zlecone jako st. aspirant u prof. Szyszko-Bohusza na Wydziale
Architektury (Katedra Konserwacji Zabytków) Politechniki Krakowskiej.
W 1945 organizowa³ i prowadzi³ Biuro Architektury Zabytkowej na Wydziale Budownictwa Zarz¹du Miejskiego w Krakowie. We Wroc³awiu od lipca 1946 roku by³
Kierownikiem Oddzia³u Architektury Zabytkowej, któr¹ organizowa³ i prowadzi³
do likwidacji Wroc³awskiej Dyrekcji Odbudowy w 1950 roku. Wyk³ady i æwiczenia
z zakresu architektury polskiej na Wydziale Architektury Politechniki Wroc³awskiej
oraz konserwacjê zabytków prowadzi³ w latach 19461950. Pracê tê ³¹czy³ z dzia³alnoci¹ we Wroc³awskiej Dyrekcji Odbudowy  a studenci odbywali æwiczenia na
placach budowy, co stworzy³o siln¹ kadrê konserwatorsk¹ we Wroc³awiu.
By³ adiunktem przy Katedrze Historii Architektury na Wydziale Architektury
Politechniki Wroc³awskiej. Od roku 19501952 by³ kierownikiem odbudowy Ostrowa Tumskiego we Wroc³awiu. W Pañstwowej Wy¿szej Szkole Sztuk Plastycznych
we Wroc³awiu sprawowa³ funkcjê zastêpcy profesora, a w 1953 roku by³ kierownikiem Pracowni Konserwacji Zabytków we Wroc³awiu. W roku 19531954 prowadzi³ æwiczenia i wyk³ady z historii architektury i sztuki s³owian wschodnich, a w 1964
roku natomiast zosta³ powo³any na kierownika Katedry Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki l¹skiej w Gliwicach. Przekazuj¹c swoj¹ rozleg³¹ wiedzê
z dziedziny architektury i konserwacji zabytków studentom tamtej uczelni, pozostaje
jednak silnie zwi¹zany z Wroc³awiem, w którym odbudowa³ wspania³e zabytkowe
budowle (katedrê wroc³awsk¹, koció³ w.w. Piotra i Paw³a, koció³ w. Wincentego,
kamieniczki zabytkowe, pierzejê rynku wroc³awskiego, klasztor Kanoników Regularnych, Ostrów Tumski, Rynek-Ratusz, Arsena³)  wiadcz¹ce o cennym wk³adzie Profesora Marcina Bukowskiego we wspó³czesn¹ historiê tego piêknego miasta.
Aby zapoznaæ siê z dorobkiem twórczym Profesora Mariana Bukowskiego i Jego
udzia³em w odbudowie zabytków Wroc³awia  pos³u¿ê siê ksi¹¿k¹ Jego autorstwa
wydan¹ w 1985 roku przez Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe we Wroc³awiu pt.
Wroc³aw z lat 19451952. Zniszczenia i dzie³o odbudowy. W niej bowiem s¹ zawarte
fakty, problemy oraz ludzie dotychczas nieznani rodowisku wroc³awskiemu, pomijani w relacjach, którym Wroc³aw zawdziêcza uratowanie zniszczonych zabytków,
a mianowicie znakomici opolscy ciele i murarze-artyci. Cytujê fragment ksi¹¿ki
Profesora Marcina Bukowskiego:
Wroc³aw, a¿ do wiosny 1945 roku nale¿a³ do najbogatszych ze wzglêdu na zabytkow¹ architekturê  ponad dwadziecia dobrze zachowanych kocio³ów gotyckich, Ratusz, Arsena³, liczne pierzeje renesansowych, barokowych, klasycystycznych i empirowych kamieniczek, pa³ace, kollegia i liczne klasztory.
Oblê¿enie Festung Breslau i walki Armii Czerwonej  spowodowa³y ogromne zniszczenia lub uszkodzenia istniej¹cych budynków  w wysokoci ok. 60%. W czasie I wojny
wiatowej niszczono wioski  natomiast taktyka stalinowska Armii Czerwonej polega³a
na zdobywaniu miast (tj. niszczeniu) w II wojnie wiatowej. Dowodem by³ Wroc³aw
 zdobyty, ale zniszczony  cel propagandowy na Placu Czerwonym, oddaæ salut
artyleryjski!
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Odbudowa
Katedra wroc³awska w. Jana Chrzciciela
Katedra wroc³awska stanowi³a ruinê w takim stopniu, ¿e by³o to trudne do oceny.
Panowa³o przekonanie, ¿e nie ma ratunku dla tej gotyckiej budowli. Uwa¿ano, ¿e
jedynym rozwi¹zaniem bêdzie pozostawienie i zabezpieczenie ruin, jako wiadectwo
tego, co sta³o siê wiosn¹ 1945 roku.
Gdy zapad³a decyzja odbudowy  najpilniejsz¹ spraw¹ by³o wzmocnienie nadszarpniêtych i zachwianych murów nawy g³ównej i prezbiterium, na których mia³aby
spocz¹æ nawa, lekka stalowa konstrukcja wiêby dachowej. Mury te grozi³y dalsz¹
ruin¹. Tego rodzaju trudna i niebezpieczna akcja wymaga³a zrêcznoci i dowiadczenia zawodowego. Zatrudniono znakomitych murarzy-artystów z Opolszczyzny, obeznanych z zabezpieczeñ budynków zagro¿onych szkodami górniczymi. W ekipie murarskiej, której przewodzi³ Franciszek Wodara z ¯abieñca znaleli siê: Tomasz Mazur
z Kopaliny, Bernard, Karol i Hildegarda Moczygêbowie z ¯abieñca, ciela Kazimierz
Delakowicz z Pakoszowa pod Olesnem, ciela Franciszek Kusz z Paw³owa pod Raciborzem, Ernest Kisiel i Franciszek Wilczak z Ligoty Dolnej pod Kluczborkiem, a
obok nich wielu murarzy opolskich z mistrzem murarskim Alfonsem Gacmag¹ na
czele.
Wyczucie statyki i zrozumienie wymowy pêkniêæ oraz dowiadczenie d³ugoletniej
pracy r¹k i wnikliwa obserwacja zjawisk towarzysz¹cym rozbiórkom i odbudowie
da³y tym ludziom mo¿noæ postawienia orzeczeñ i poparcia ich wynikami stoj¹cymi
na poziomie osi¹gniêæ naukowych.
Ci sami mistrzowie opolscy, nieznani Wroc³awiowi z relacji prasowych i zapomniani: Alfons Gacmaga i Franciszek Wodara, swoim kunsztem i wiedz¹ przyczynili siê do odbudowy kocio³a w. Wincentego oraz kocio³a w. Marii Magdaleny
(pod nadzorem Profesora Tadeusza Broniewskiego)  niemo¿liwe sta³o siê przy ich
udziale mo¿liwe! Czeæ ich pamiêci!
Jako student Wydzia³u Architektury wraz z kolegami mia³em mo¿noæ i szczêcie uczestniczyæ w wielu spotkaniach z Profesorem w ramach æwiczeñ na placach
budowy. To by³o autentyczne po³¹czenie teorii z praktyk¹. Dla nas przysz³ych architektów by³ to poligon dowiadczalny, który zaowocowa³ w naszym ¿yciu zawodowym. Bylimy Profesorowi za to wdziêczni!
Prezesem Zarz¹du Oddzia³u Stowarzyszenia Architektów Polskich we Wroc³awiu by³ w latach 19491951. By³ cz³onkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Komisji Kultury WRN we Wroc³awiu, Wroc³awskiego Towarzystwa Naukowego, Wojewódzkiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej we Wroc³awiu oraz Rady
Naczelnej SARP w Warszawie.
Wybór Wroc³awia w 1946 roku przez Profesora Marcina Bukowskiego okaza³ siê
wielk¹ wygran¹ dla miasta, rodowiska architektonicznego, konserwatorskiego oraz
studentów Wydzia³u Architektury Politechniki Wroc³awskiej. Ten wspania³y bowiem,
szlachetny, serdeczny i utalentowany cz³owiek z wielkim twórczym baga¿em dowiadczeñ projektowych i realizacyjnych  wielki erudyta, poliglota i znawca archi-
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tektury europejskiej  zwi¹zawszy swoje ¿ycie z tym miastem zniszczonym, dokona³ swoj¹ energi¹, pasj¹ rzeczy wielkich. Jak Feniks z popio³ów  z gruzów odradza³y siê piêkne zespo³y zabytkowe, kocio³y, które dzi wiadcz¹ o piêknie tego
miasta. Ten twórczy cz³owiek zas³uguje nie tylko na parê linijek w hale Bukowski
Marcin w Encyklopedii Wroc³awia, wydanej w 2000 roku przez Wydawnictwo Dolnol¹skie, lecz na monografiê  doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Wroc³awskiej ukazuj¹cy pracê twórcz¹ i dokonania architektoniczne oraz ¿ycie twórcze
Profesora Marcina Bukowskiego. Zas³uguje On na myl Horacego Wznios³em sobie pomnik, trwalszy od spi¿u. Jego aktywne zaanga¿owanie w odbudowê zabytków Wroc³awia, wzbogacone prac¹ pedagogiczn¹ na Uczelni sprawi³o, i¿ wielu
ze studentów by³o wówczas w³¹czonych w problemy konserwatorskie. Profesor wskazywa³ nam, ¿e zniszczony zabytkowy Wroc³aw, oczekuj¹cy na restytucjê swojej substancji nawarstwiaj¹cej przez tysi¹cletni jej rozwój, jest doskona³ym poligonem dowiadczalnym uczenia siê historii architektury. Jego wymagania na æwiczeniach
rysunku  to aktualna inwentaryzacja fragmentów lub ca³oci budynków, które zosta³y w przysz³oci wykorzystane przy odbudowie. Pod jego kierownictwem w latach 19481949 wykonana zosta³a przez studentów Wydzia³u Architektury (Bronis³awa Firlê, Tadeusza Fr¹tczaka, Ryszarda Jêdraka, Tadeusza Kociuka, Ryszarda
Natusiewicza, Edwarda Nowosielskiego i Zenona Prêtczyñskiego) inwentaryzacja
szczêliwie ocala³ego z po¿ogi wojennej piêknego rynku w Bolkowie (z udzia³em
asystenta Andrzeja Borajkiewicza). W owym czasie Profesor gromadzi³ materia³y do
artyku³ów publikowanych w periodykach konserwatorskich oraz do wielu publikacji i monografii.
By³ cz³owiekiem renesansu  humanist¹ i poliglot¹, przyjaznym, radosnym. Wzbudza³ uznanie i sympatiê rodowiska twórczego, oraz nasz¹  studentów  swoich
wychowanków. By³ twórc¹ i za³o¿ycielem Wydzia³u Architektury Politechniki Wroc³awskiej.
Zmar³ we Wroc³awiu 1987 roku w wieku 85 lat.

Twórczoæ Profesora Marcina Bukowskiego
Konkursy
1. Konkurs na Gmach Biblioteki Jagielloñskiej  Kraków, 1928  zakup.
2. Konkurs na Gmach Instytutu Wychowania Fizycznego w Warszawie, 1930  zakup.
3. Konkurs na Centralny Park i Stadion Sportowy w Krakowie, 1934, I nagroda.

Realizacje niezabytkowe (projekt i realizacje)
1. Stoisko ksiêgarni Anczyca i Drukarni Narodowej na Powszechnej Wystawie Krajowej
w Poznaniu  1926.
2. Centralny Park i Stadion Sportowy w Krakowie  19341939.
3. Przystañ sportów wodnych w Krakowie  1939.
4. Park górski w Ro¿nowie  1943.
5. Pomnik poleg³ych ¿o³nierzy Armii Radzieckiej w Krakowie przy Barbakanie
 1946.
6. Pawilon Centrali Ogrodniczej na Wystawie Ziem Odzyskanych we Wroc³awiu
 1948.
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Zrealizowane projekty zabytkowe (Kraków)
1. Projekt rekonstrukcji i przebudowy Collegium Juridicum w Krakowie przy ul. Grodzkiej 53
 1928.
2. Przebudowa kocio³a (XVII w.) w Goszczu woj. kieleckie  1934.
3. Projekt kilkunastu portali i bram budynków zabytkowych w Krakowie  19281930.
4. Wnêtrze zabytkowe Banku Spó³ek Zarobkowych w Krakowie  1930.
5. Przebudowa i wnêtrze piwnic oraz winiarni tokajskiej przy ul. S³awkowskiej 13 w Krakowie  1943.
6. Projekt przebudowy schroniska (XVII w.) im. Brata Alberta w Krakowie  1946.
7. Rekonstrukcja miasta kamiennego (XVIII w.) na Bia³ym Pr¹dniku w Krakowie  1946.

Realizacje zabytkowe na Dolnym l¹sku (projekty i realizacje)
1. Odnowa i urz¹dzenie stylowych wnêtrz w pa³acu (XVII w.) Schaffgotschów w Cieplicach 
dla kancelarii Rady Pañstwa.
2. Odnowa drewnianego kocio³a (XVIII w.) przeniesionego z Kêdzierzyna do Parku Szczytnickiego we Wroc³awiu.
3. Ratusz redniowieczny we Wroc³awiu (odbudowa).
4. Katedra Wroc³awska w. Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim we Wroc³awiu (odbudowa).
5. Arsena³ wroc³awski (rekonstrukcja i odbudowa).
6. Rekonstrukcja i odbudowa dwunawowego kocio³a w.w. Piotra i Paw³a na Ostrowie Tumskim we Wroc³awiu
7. Koció³ w. Krzy¿a na Ostrowie Tumskim we Wroc³awiu (odbudowa).
8. Klasztor Kanoników Regularnych we Wroc³awiu (odbudowa).
9. Koció³ w. Wincentego we Wroc³awiu (odbudowa).
10. Koció³ Bo¿ego Cia³a we Wroc³awiu (odbudowa).
11. Autor koncepcji odbudowy kamienic zabytkowych na po³udniowej pierzei Rynku we Wroc³awiu.

Prace publicystyczne i naukowe
1. Drewniany koció³ w Orawce i jego polichromia  wydanie Pol. Akad. Umiejêtnoci  1935.
2. Profile ¿ebrowe sklepieñ krakowskich  1925.
3. Kaplica w. Jacka Odrow¹¿a w kociele Dominikanów w Krakowie  1926.
4. Budownictwo wojskowe  wspó³praca w czêci sportowej  1937.
5. Ochrona zabytków  artyku³y fachowe  1948.
6. Niektóre dowiadczenia techniczne w odbudowie architektury redniowiecznej  Min. Budownictwa, Warszawa  1949 II/2.
7. Kilkanacie artyku³ów prasowych i odczytów radiowych z zakresu aktualnych zagadnieñ
artystycznych, technicznych i spraw zabytkowych  1936.
8. Straty architektury redniowiecznej wroc³awskiej na tle zagadnieñ konserwatorskich.
9. Niektóre dowiadczenia techniczne w odbudowie architektury redniowiecznej  ci¹g dalszy.
10. Odbudowa Ratusza we Wroc³awiu  1950  fasady.
11. Inwentaryzacja i opracowanie historyczne Arsena³u miejskiego we Wroc³awiu.
12. Dawny arsena³ wroc³awski  Ossolineum.
13. Ratusz Wroc³awski.
14. Katedra Wroc³awska w. Jana Chrzciciela.
15. Wroc³aw 19471952  zniszczenia i dzie³o odbudowy  PWN, 1985.
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Anegdoty
Wyk³ady z Historii architektury polskiej by³y dla nas zawsze radoci¹, bylimy
bowiem wiadkami uczty duchowej. Profesor by³ znakomitym erudyt¹, poliglot¹
i znawc¹ architektury europejskiej, obdarzonym humorem i esprit  jak mawiaj¹ Francuzi. Przeprowadza³ odbudowê rynku wroc³awskiego, katedry, ratusza i Arsena³u.
 Po zakoñczeniu zajêæ zwraca siê do nas: Panowie, jutro o godz. 10 spotkanie
w katedrze. Punktualnie zjawiamy siê w katedrze na politechnice, ale Profesora,
niestety, nie zastajemy. Panowie!  rzecze nazajutrz spotkany Profesor.  Czeka³em na panów w katedrze... na Ostrowie Tumskim!
 Tematem klauzurówki by³a wi¹tynia staros³owiañska. Jeden z kolegów pokazuje swoj¹ pracê: dwa olbrzymie liciaste dêby, a miêdzy nimi ledwie widoczne
wejcie i parê gontów na dachu! Profesor  znany humorysta  zwraca siê z pytaniem do autora. Ma Pan w domu pi³ê? Mam Panie Profesorze!  z radoci¹ odrzek³
pytany. No to, niech Pan spi³uje te drzewa i poka¿e architekturê! Weso³oci na sali
by³o co nie miara! Weso³oæ ta, ogarnê³a równie¿ Profesora.
Po pierwszym roku studiów, latem 1948 roku, w ramach æwiczeñ z architektury
polskiej pojechalimy poci¹giem do Bolkowa. Silna grupa: Profesor Marcin Bukowski, asystent Andrzej Borajkiewicz oraz paru kolegów. Tam czeka³o na nas bojowe
zadanie!  inwentaryzacja piêknego, zabytkowego rynku. Trzy tygodnie ¿mudnej
pracy: rzuty budynków, przekroje, elewacje i detale architektoniczne.
 Niedziela  wolna! Na afiszach  spotkanie dru¿yn pi³karskich! Ludowych Zespo³ów Sportowych (nazwy nie pamiêtam  mog³a to byæ np.: Jakowa Dolna i Jakowa Górna). Profesor  fan krakowskiej Wis³y  zwraca siê do nas. Panowie
 idziemy, zobaczymy! Po za miastem, na ³¹ce, boisko pi³karskie, obstawione pojazdami konnymi z kibicami na ³awach. Gwizdek sêdziego! i 22. kolorowo ubranych,
bosych pi³karzy ruszy³o zwart¹ ³aw¹ od bramki do bramki. Efektem tego  gole,
potwierdzane podrzucanymi pustymi butelkami przez kibiców oraz hejna³em zwyciêskim orkiestry stra¿ackiej. Do przerwy by³o 14:14 !, opucilimy herosów boiska, ale po drodze powrotnej, ciszê przerywa³y kolejne hejna³y stra¿ackiej orkiestry.
Panowie  rzecze Profesor znawca futbolu  takiego meczu nie zobaczycie ju¿ w ¿yciu!
Nazajutrz wieæ gminna donios³a, ¿e wynik by³ dwucyfrowy  ale sprawiedliwy 
bo remis! 27:27!
Z Profesorem spotyka³em siê czêsto, a by³y to spotkania przyjacielskie, inspiruj¹ce do mylenia na wysokim pu³apie. Darzy³ mnie Profesor sympati¹, któr¹ sobie
bardzo ceni³em. Na mojej indywidualnej wystawie dorobku 30-letniego  w lipcu
1985 roku  w Muzeum Architektury we Wroc³awiu  wrêczy³ mi Profesor Marcin
Bukowski swoj¹ ksi¹¿kê pt. Arsena³ wroc³awski z wpisem: Sofistyczna dialektyka
grekopodobnego Zenona, pozwala patrzeæ z otuch¹ na Arsena³ zbrojeñ w walce
o pokój  w dniu Wystawy  lipiec 1985  Marcin Bukowski.
Ksi¹¿kê tê przechowujê, jako cenn¹ pami¹tkê. Wspominam Profesora jako cz³owieka twórczego, przyjacielskiego i ¿yczliwego dla wiata i ludzi.
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Adiunkt Ewa Cieszyñska (19231972)
By³a Ewo ze Lwowa  zawsze wiernego Macierzy
Co nosi³ dumnie Florencji Pó³nocy miano,
Po Jego utracie  wybra³a Wroc³aw, co nad Odr¹ le¿y,
Którego znów Wenecj¹ Pó³nocy nazwano.
Niezapomnianych Balów Architektury  by³a ozdob¹
PIÊKN¥  równie¿ wnêtrzem radosnym i pogodnym
W Architekturze parków Wroc³awia  wa¿n¹ osob¹,
Cz³owiekiem Szlachetnym w ¿yciu, w dzia³aniu godnym.
Ewa Cieszyñska-Kazimirowska urodzi³a siê 5 stycznia 1923
roku w Czortkowie. Egzamin dojrza³oci zda³a w 1944 roku
we Lwowie. W roku 1945 rozpoczê³a studia na Wydziale Architektury Lwowskiego Instytutu Politechnicznego. Po repatriacji do Krakowa kontynuowa³a studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, gdzie w 1949 roku uzyska³a
dyplom magistra in¿yniera architekta, ale ju¿ od 1948 roku
pracowa³a jako m³odszy asystent w Katedrze Historii Architektury Politechniki Krakowskiej. Po dyplomie otrzyma³a
w tej katedrze etat starszego asystenta. Równoczenie zajmowa³a siê prac¹ projektow¹.
Od 1 padziernika 1949 roku rozpoczê³a pracê na Wydziale
Architektury Politechniki Wroc³awskiej na stanowisku starszego asystenta w Katedrze
Urbanistyki u Profesora Tadeusza Wróbla. Zajmowa³a siê architektur¹ krajobrazu,
wykonuj¹c liczne prace projektowe, a tak¿e prace studialne i naukowe w tej dziedzinie. W 1963 roku obroni³a pracê doktorsk¹ na temat uk³adu zieleni miasta Wroc³awia. By³a jednym z nielicznych specjalistów w problemach zwi¹zanych z architektur¹ krajobrazu i projektowaniem zieleni. W 1965 zosta³a kierownikiem Zak³adu
Projektowania Za³o¿eñ Zielonych w Katedrze Urbanistyki.
Udzia³em jej by³y projekty oraz konsultacje projektów zieleni na terenie licznych
zabytkowych parków pa³acowych i zamkowych m.in. za³o¿enie parkowe zamku
Ksi¹¿ k) Wa³brzycha. By³a autork¹ rewaloryzacji Parku Szczytnickiego Wschodniego i Zachodniego we Wroc³awiu oraz lê¿añskiego Parku Narodowego (k. Sobótki)
oraz budynków mieszkalno-us³ugowych przy placu Legionów we Wroc³awiu (Miastoprojekt  Wroc³aw).
By³a cz³owiekiem skromnym i bezporednim, tym urzeka³a wszystkich, którzy
J¹ znali. Jej choæ krótkie ¿ycie  to umi³owanie cz³owieka, patriotyzm, oddanie idei,
pasja twórcza. Kocha³a swój kraj  nasz kraj  mi³oci¹ absolutn¹, s³u¿y³a mu ca³ym
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swoim istnieniem. Wybra³a ten zawód, który w jej zrozumieniu dawa³ najwiêksz¹
mo¿liwoæ s³u¿enia swojemu narodowi. By³a architektem projektuj¹cym i ucz¹cym.
Wierzy³a, ¿e wszystko to, czego Jej pokolenie nie zdo³a wykonaæ, bêd¹ wykonywaæ
nasi nastêpcy. Dlatego pracy z m³odzie¿¹ powiêca³a swoj¹ energiê, zapa³, swoj¹
wiedzê i talent. Jako projektant o du¿ej inteligencji i wra¿liwoci, wietnie rysuj¹ca
i wybitnie muzykalna, o bogatej inwencji, tworzy³a wiele wariantów szukaj¹c najw³aciwszego rozwi¹zania tematu. By³a wymagaj¹cym krytykiem w³asnych prac
i prac kolegów.
Trudno jest mówiæ o kim, kto odszed³ tak nieoczekiwanie i przedwczenie w czasie
przesz³ym. Trudno pogodziæ siê ze wiadomoci¹, ¿e to rozstanie jest na zawsze.
Tyle jest przecie¿ do zrobienia w Polsce.
Bra³a udzia³ w nastêpuj¹cych konkursach: ogólnopolskim urbanistyczno-architektonicznym na centrum miasta Opola (I nagroda realizacyjna  arch. Ewa Cieszyñska, arch. Roman Tunikowski, arch. Zenon Prêtczyñski), zamkniêtym na projekt urbanistyczno-architektoniczny Wroc³aw-Po³udnie  ul. Powstañców l¹skich (arch. Ewa
Cieszyñska, arch. Roman Tunikowski i arch. Zenon Prêtczyñski).
Czêsto jedzi³em do Ewy do Opola pojazdem wzbudzaj¹cym sensacjê, a mianowicie Dekawk¹ z drewnian¹ przewietrzaln¹ pod³og¹! By³ to enerdowski pomys³
na klimatyzacjê, a ¿e czêsto zalewa³y siê wiece tego dwusuwu  to ja wspó³pasa¿er  s³u¿y³em, jako si³a na tzw. popych  To by³y czasy! Ale pozostaj¹, jako
mi³e wspomnienia m³odzieñcze.
Organizacja Parku Kultury we Wroc³awiu by³a tematem Jej pracy habilitacyjnej, rozpoczêtej w 1966 roku, a której ukoñczenie przewidywano na rok 1968. A by³ to rok
wielkich studenckich strajków, w których udzia³ mia³ nastêpstwa surowo egzekwowane przez re¿im PRL-u. Kary dyscyplinarne dotknê³y nie tylko studentów, lecz
równie¿ profesorów.
Jako Kierownik Zak³adu Projektowania Za³o¿eñ Zielonych w Katedrze Urbanistyki Wydzia³u Architektury Politechniki Wroc³awskiej prowadzi³a samodzielnie
wyk³ady oraz prace dyplomowe.
Ewa Cieszyñska by³a znakomitym architektem, urbanist¹, pedagogiem, równie¿
cz³owiekiem serdecznym, radosnym, spontanicznym, a Jej credo ¿yciowym by³a prawda i godna postawa wobec wszelkiej nieprawoci. Oto w najnowszej historii Polski
 pojawi³ siê pamiêtny marzec 1968  ogólnopolskie strajki studenckie. By³ to pierwszy sprawdzian postaw studentów i grona profesorskiego wobec wieloletniej przemocy niecnego ustroju. Determinacja, odwaga i godnoæ strajkuj¹cych studentów,
zaowocowa³y w 1981 roku, a potem w 1989 zwyciêstwem ustroju demokracji. Adiunkt Ewa Cieszyñska oraz profesor Leszek D¹browski  ówczesny Dziekan Wydzia³u Architektury Politechniki Wroc³awskiej  swoim autorytetem poparli postulaty studenckie, w³¹czaj¹c siê do strajku. Za udzia³ w nich zostali obdarzeni wilczym
biletem, pozbawiaj¹cym ich pracy, przez swoich wychowanków aktywistów wydzia³owych  m³odych, a ju¿ niestety amoralnych. Adiunkt Ewê Cieszyñsk¹ pozbawiono nie tylko pracy, ale równie¿ mo¿liwoci obrony pracy habilitacyjnej. By³a
piêkn¹ kobiet¹  ozdob¹ balów studenckich Wydzia³u Architektury Politechniki Wro-
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c³awskiej, póniejszych balów architektów i spotkañ towarzyskich. Cz³owiekiem serdecznego usposobienia i ¿yczliwoci. Spo³ecznikostwo by³o Jej pasj¹: v-ce prezes Zarz¹du Oddzia³u SARP we Wroc³awiu, przewodnicz¹ca Komisji Budownictwa Rady
Narodowej m. Wroc³awia, cz³onek Wojewódzkiej i Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, przewodnicz¹ca Oddzia³u Wroc³awskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich. Mimo przedwczesnej mierci w wieku 49 lat  swoim zaanga¿owaniem i prac¹ twórcz¹, zas³u¿y³a siê w dziedzinie architektury, terenów zielonych oraz
w ¿yciu spo³ecznym Wroc³awia. Pozostawi³a po sobie widoczny i twórczy lad.
Twórczym ladem przed³u¿aj¹cym pamiêæ o Ewie  jest wspania³y pomys³ zrealizowany dziêki architektowi Tadziowi Baruckiemu, koledze ze studiów Ewy, a mianowicie Fundacja im. Ewy Kazimierowskiej-Cieszyñskiej. Corocznie wrêczana jest
nagroda za twórczoæ w dziedzinie kompozycji przestrzeni otwartej. W 2003 roku
otrzyma³ tê nagrodê architekt Jaros³aw Ko³odziejczyk z Czêstochowy  za wyró¿niaj¹ce siê osi¹gniêcia w dziedzinie projektowania przestrzeni otwartych.
Zmar³a 15 czerwca 1972 roku. Pochowana na cmentarzu Grabiszyñskim we Wroc³awiu.
W dniu 28 marca 2002 roku na cmentarzu Grabiszyñskim zebralimy siê nad
mogi³¹ Ewy Cieszyñskiej  w 30. rocznicê mierci i 34. rocznicê Jej udzia³u w strajku
studenckim (marzec 1968) na Wydziale Architektury Politechniki Wroc³awskiej. Spotkanie to zorganizowa³em z inspiracji kolegi Ewy  Tadeusza Baruckiego z Warszawy. Ho³d, szacunek i kwiaty z³o¿yli Jej przyjaciele: Jadwiga Grabowska-Hawrylak,
Bogna i Kazimierz Klimczewscy, Maria i Witold Moliccy, Olgierd Czerner, Zenon
Pretczyñski, Andrzej Zwierzchowski oraz uczestnicy strajku (marzec 68): ówczesne
grono profesorskie, Tadeusz Biesiekierski, Ryszard Natusiewicz i ówczeni studenci
III roku Wydzia³u Architektury: Wojciech Brzezowski, Andrzej Poniewierka i Tadeusz
Szuka³a (wspó³organizator spotkania). Spotkania naszego ju¿ nie zag³uszy³y syreny
milicyjne ani watahy ch³opców z ORMO.
Wspominalimy Ewê w ten Wielki Czwartek, w dniu, w którym rozwa¿a siê sens
ludzkiego ¿ycia. A ¿ycie moich przyjació³: Ewy Cieszyñskiej i Leszka D¹browskiego (ówczesnego dziekana Wydzia³u Architektury), by³o godne. Nie zapomnia³em
Jej piêknego g³osu, piewaj¹cego Gdy mi ciebie zabraknie, gdy zabraknie mi ciebie... w gocinnym domu Romka Tunikowskiego. Brakuje Ciebie, droga Ewo, od
lat trzydziestu w naszym ¿yciu przyjacielskim, spo³ecznym i architektonicznym naszego miasta.
W wielu przyjacielskich spotkaniach Ewa Cieszyñska oraz Leszek D¹browski
(któremu w tym samym czasie, na mogile w dalekim Szczecinie z³o¿ono kwiaty i ho³d
niezale¿ny) stwierdzali, ¿e post¹piliby tak samo, gdyby zaistnia³a podobna sytuacja. Dewiz¹ bowiem obojga by³o czynienie dobra!
Wspominalimy d³ugo nad mogi³¹ Ewy  w przyjacielskich wspominkach o Jej
¿yciu i dokonaniach. Powinnoci¹ nasz¹ jest bowiem pamiêæ o ludziach, którzy na
to swym ¿yciem godnym zas³uguj¹. Przys³owie ³aciñskie mówi: Verba volant, scripta
manent  S³owa ulatuj¹, pismo zostaje.
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Czeæ Jej pamiêci!
Spotka³em Ewê nad desk¹ w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego we
Wroc³awiu. Zenek  wczoraj by³am na piêknym filmie Zorba. Ten film  to jest
recepta na ¿ycie! Niech bohater filmu bêdzie Twoim fanem  No, có¿  spróbowa³em wprowadziæ to do ówczesnego siermiê¿nego ¿ycia. Niestety nie wysz³o! Po
prostu Antek Quinn  by³ jedynym i niepowtarzalnym!
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Profesor Adam Cybulski (18961996)
W Katedrze Statyki spotka³em Mistrza Cybulskiego Adama
Pozna³em wykres piêkny Cremony i tajemniczego Culmanna
Nieznan¹ kart¹ naszego Profesora, z okresu Jego m³odoci,
To marzenia o Wolnej Ojczynie i sen o NIEPODLEG£OSCI
II Brygada Legionów  Kaniów 1918, Radzymin 1920,
1944  Warszawskie Powstanie,
To wspomnienie o ¿o³nierzu wolnoci
i Profesorze  na zawsze zostanie
Urodzi³ siê 14 marca 1896 roku w Czy¿ewie w powiecie
koniñskim. Szko³ê redni¹ ukoñczy³ w Warszawie w roku wybuchu I wojny wiatowej. By³ uczestnikiem najwa¿niejszych
wydarzeñ niespokojnego XX wieku. W 1916 roku (w wieku
20 lat) zosta³ powo³any do s³u¿by w wojsku carskim do szko³y
kawalerii w Elizawetgrodzie, któr¹ ukoñczy³ w 1917 roku
w stopniu podporucznika. Wkrótce wybuch³a rewolucja padziernikowa. Zgodnie z dekretem o samookreleniu narodów  Polacy, bêd¹cy w armii rosyjskiej, mogli opuszczaæ
oddzia³y rosyjskie, zabieraj¹c ze sob¹ pe³ny ekwipunek
i tworzyæ oddzia³y polskie. W ten sposób powsta³y trzy korpusy wschodnie. Podporucznik Adam Cybulski wybra³ II korpus pod dowództwem genera³a Stankiewicza, zmieniaj¹c ze wzruszeniem rosyjski b¹czek oficerski na czapce na Or³a Polskiego. M³odzieñcze  jeszcze z czasów szkolnych
 sny o niepodleg³oci zaczê³y siê w tej chwili, w moim odczuciu sprawdzaæ  pisze
o tym we wspomnieniach pt. Sny o Niepodleg³oci, w 70. rocznicê niepodleg³oci.
W lutym 1918 roku, po zwyciêskiej bitwie pod Rarañcz¹, II brygady pod dowództwem gen. Józefa Hallera z wojskami austriackimi  zostaje porucznik Adam Cybulski z patrolem wys³any w celu nawi¹zania kontaktu z II brygad¹. Tu wielkie prze¿ycie (jak pisze we wspomnieniach). Polak z zaboru rosyjskiego sk³ada meldunek
gen. Józefowi Hallerowi  dowódcy owianej s³aw¹ wielu bitew II Brygady Legionów, tzw. Brygady Karpackiej, która wesz³a w sk³ad II Korpusu. Na tereny, gdzie
stacjonowa³y Korpusy Polskie wkraczaj¹ wojska niemieckie, ¿¹daj¹c w porozumieniu z Rad¹ Regencyjn¹ w Warszawie rozbrojenia Korpusów. Gen. Józef Haller odmawia. 11 maja 1918 roku stoczono bitwê, która przesz³a do historii jako bitwa pod
Kaniowem. Korpus skapitulowa³, a ¿o³nierzy i oficerów Niemcy osadzili w obozach
jenieckich w Bia³ej Podlaskiej, a potem w forcie Twierdzy Brzeskiej. Lecz 11 listopada 1918 roku sen o niepodleg³oci siê sprawdzi³. Ju¿ 12 listopada melduje siê por.
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Adam Cybulski w Warszawie do wojska w Niepodleg³ej Polsce. Tej Niepodleg³oci trzeba by³o jednak broniæ przed nawa³¹ bolszewick¹, walcz¹c w II Pu³ku U³anów Grochowskich.
W 1921 r. przechodzi porucznik Adam Cybulski do rezerwy.
Studia na Wydziale In¿ynierii L¹dowej Politechniki Warszawskiej ukoñczy³ w 1931 roku, uzyskuj¹c dyplom in¿yniera dróg i mostów. Nastêpnie pracowa³ w biurach projektów
i na budowach, a równoczenie w latach 19311939 jako starszy asystent w Katedrze Mechaniki Teoretycznej Politechniki Warszawskiej, której kierownikiem by³ prof. Czopowski.
Jako ¿o³nierz Armii Krajowej uczestniczy³ w Powstaniu Warszawskim w 1944 roku, a po jego upadku, przebywa³ w obozach jenieckich w Niemczech do zakoñczenia wojny.
W latach 19451946 wyk³ada³ w Polskim Liceum Budowlanym w Lubece. Natomiast w 1946 roku podj¹³ pracê jako adiunkt w Katedrze Statyki Budowli Politechniki l¹skiej. Politechnikê Wroc³awsk¹ zacz¹³ wspieraæ od 1946 roku pracuj¹c w Katedrze Wytrzyma³oci Materia³ów i Statyki Budowli, pocz¹tkowo doje¿d¿aj¹c z Gliwic.
W 1957 roku zamieszka³ na sta³e we Wroc³awiu. Od 1950 roku by³ kierownikiem
Katedry Statyki Budowli wydzielonej z Katedry Wytrzyma³oci Materia³ów i Statyki
Budowli, póniej by³ kierownikiem Katedry Mechaniki Budowli, która powsta³a
z po³¹czenia Katedry Wytrzyma³oci Materia³ów i Statyki Budowli.
Mimo przejcia na emeryturê Profesor Adam Cybulski by³ ci¹gle zwi¹zany z Instytutem In¿ynierii L¹dowej i z innymi jednostkami Politechniki Wroc³awskiej. Wyk³ada³ jeszcze przez d³ugi czas mechanikê ogóln¹, a przede wszystkim przygotowywa³ wydanie swoich wielotomowych podrêczników z mechaniki budowli.
Dzia³alnoæ naukowa Profesora Adama Cybulskiego dotyczy racjonalizacji ucilenia obliczeñ statycznych ustrojów prêtowych, ze szczególnym uwzglêdnieniem
metod kinematycznych.
Osobowoæ Jego by³a szczególna, a szacunek, sympatia, którym by³ darzony przez
wszystkich m³odszych kolegów i studentów, wynika³a z cechuj¹cego Go g³êbokiego
poczucia sprawiedliwoci, odpowiedzialnoci, przy równoczesnej skromnoci
i bezporednioci w sposobie bycia. By³ cz³owiekiem pe³nym godnoci i ¿yczliwoci
dla ka¿dego.
Niezale¿nie od pracy w katedrze, Profesor Adam Cybulski pracuje bezporednio
dla wydzia³u i uczelni. W latach 19511952 by³ prodziekanem, a od 1952 do 1955
roku, dziekanem Wydzia³u Budownictwa. Funkcjê prorektora Politechniki Wroc³awskiej pe³ni³ w roku 1955/56, a w latach 19561960 by³ delegatem Rady Wydzia³u do
Senatu. W latach 19601963 zosta³ ponownie prodziekanem wydzia³u. Cz³onkiem
Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego by³ w latach 19571959. Od roku 1957 by³ cz³onkiem Rady Programowej Poradników Budowlanych przy PZITB.
Za swoj¹ pe³n¹ powiêcenia pracê by³ wielokrotnie odznaczany, m.in.: Krzy¿em
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznak¹ Budowniczy Wroc³awia i Medalem Za Wybitne Zas³ugi dla Rozwoju Politechniki Wroc³awskiej, Z³ot¹ Odznak¹
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Zas³u¿ony dla Dolnego l¹ska oraz w latach: 1953, 1955, 1956, 1960 nagrod¹ Ministra Szkolnictwa i Edukacji Narodowej.
Profesor Adam Cybulski zaproszony na uroczyste posiedzenia Senatu Politechniki Wroc³awskiej, powiêcone jubileuszowi 70-lecia odzyskania Niepodleg³oci
 maj¹c 92 lata burzliwego i twórczego ¿ycia  wyg³osi³ traktat moralny pt. Sny
o Niepodleg³oci. Jest to niezwyk³a opowieæ cz³owieka, który tê NIEPODLEG£OÆ
na polach bitewnych wywalczy³! To jest przes³anie dla nastêpnych pokoleñ. Oddaj¹c mój ho³d uczniowski  przytaczam s³owa drogiego nam Profesora:
Przede wszystkim serdecznie dziêkujê Jego Magnificencji Panu Rektorowi i Senatowi Politechniki Wroc³awskiej za zaproszenie mnie wraz z ¿on¹ na uroczyste posiedzenie Senatu zwi¹zane z obchodami jubileuszowymi 70-lecia odzyskania Niepodleg³oci. Szczególnie serdecznie dziêkujê równie¿ za otrzymany adres.
W zwi¹zku z dzisiejsz¹ uroczystoci¹ zapytano miê m.in., które z pokoleñ uwa¿am
za szczêliwsze: czy to pamiêtaj¹ce czasy niewoli, czy to obecne. odpowied zale¿y
od tego, co kto uwa¿a za szczêcie. Czy ¿ycie ³atwe, p³yn¹ce bez wstrz¹sów, czy
¿ycie trudne, pe³ne wstrz¹sów, ale ciekawe.
Je¿eli przyjmiemy ten drugi punkt widzenia, to moje pokolenie uzna³bym za szczêliwsze. Bylimy bogatsi o wielkie wzruszenia i prze¿ycia, z których najwiêkszym
by³o odzyskanie Niepodleg³oci. Dzi to wielkie s³owo NIEPODLEG£OÆ sta³o siê
powszednioci¹, czym co jest zupe³nie normalne, o co nie trzeba, na szczêcie, walczyæ. Obawiam siê nawet, ¿e wród m³odszych pokoleñ wielu nie zdaje sobie nawet
sprawy, jak wielkim skarbem dla Narodu jest Niepodleg³oæ.
Gdzie wiêc szukaæ róde³ wznios³ych wzruszeñ, które by³y zwi¹zane z jak¹ wielk¹
Ide¹, jak¹ dla mojego pokolenia by³a idea odzyskania Niepodleg³oci?
Mylê, ¿e tak¹ ide¹ wznosz¹c¹ siê ponad wszelkie sprawy codziennego ¿ycia powinna staæ siê Idea Braterstwa Ludów; marzenie o mi³oci miêdzy ludmi ca³ego wiata,
dziêki której wykorzeniona zostanie z serc ludzkich wszelka nienawiæ, to najnikczemniejsze uczucie, ród³o tylu nieszczêæ, jakie trapi¹ ludzkoæ. Niestety i nasz naród.
Jako przedstawiciel odchodz¹cego pokolenia, ¿yczê pokoleniom m³odszym i tym nastêpnym, by tê Ideê postawili sobie jako nadrzêdny cel ¿ycia ponad troski i problemy
dnia codziennego; Ideê, dla której warto ¿yæ i pracowaæ, o któr¹ warto i nale¿y walczyæ.
Jest to najpiêkniejszy apel do nastêpnych Pokoleñ, jaki w ¿yciu spotka³em!
Nazwisko Profesora umieszczono na tablicy Wybitnie zas³u¿eni dla rozwoju Politechniki Wroc³awskiej, znajduj¹cej siê w Gmachu G³ównym Politechniki Wroc³awskiej.
Zmar³ we Wroc³awiu w dniu 3 marca 1996 roku, w miesi¹cu swoich setnych
urodzin (14.03.189603.03.1996).
Prowadz¹c wyk³ady ze statyki budowli potrafi³ z tego dotychczas nieznanego
tworu, wydobyæ piêkno wykresu CREMONY i CULMANNA. Dziêki temu poznawalimy rzecz niezwykle wa¿n¹ dla naszej przysz³ej pracy architektonicznej  a mia-

Profesor Adam Cybulski (18961996)

43

nowicie wyczucie konstrukcji. Wymaga³ wiele, ale te¿ po¿ytku w przysz³oci mielimy wiele. Wymagania te, by³y powodem wielokrotnych k³opotów i stresów. By³
bowiem wzywany razem z adiunktem Zdzis³awem Grodeckim, na tzw. dywanik
przed trybuna³em ówczesnych tuzów z PZPR i ZMP. Wiecie, rozumiecie! Profesorze  wymagacie za du¿o. Nasz cz³owiek partii i towarzysz X  to bardzo dobry
towarzysz, a Wy daj¹c mu stopieñ niedostateczny  nie dajecie mu szansy budowania socjalizmu, który jest celem ¿ycia naszego towarzysza!
W matematyce u prof. A. Wilkoñskiego by³em redniakiem, ale statyk¹ i wykresem Culmanna i Cremony by³em zafascynowany. Na egzaminie  po ró¿nych
potyczkach statycznych  Profesor umiecha³ siê. Proszê indeks  z satysfakcj¹ wpisujê Panu 5. Przyda³a siê ta wiedza, kiedy majsterkowa³em w architekturze. Spotyka³em Profesora na naszych zjazdach i spotkaniach zawodowych  zawsze umiechniêtego. Nie wykona³em w ¿yciu ¿adnego obliczenia statycznego, ale ta przekazana
wiedza pozwala³a zrozumieæ, jak zgodne z prawem statyki konstrukcja pracuje.
Wspominam Profesora jako mi³ego i ¿yczliwego cz³owieka.
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Gdy pêdzel z palety barwnej plamê tworzy,
Piêkno naszego miasta i naszych przestworzy,
Spadaj¹c ni¿ej  horyzontem urasta,
Sylwet¹ twojego rodzinnego miasta,
Kompozycja powstaje  piêkna i nader ciekawa,
To zas³uga prof. Czajki  Mistrza Dobros³awa
Urodzi³ siê 6 padziernika 1909 roku we Lwowie. W roku
1932 uzyska³ dyplom architekta na Wydziale Architektury
Politechniki Lwowskiej. Pracowa³ w biurach architektonicznych
we Lwowie, Olesku i Klewaniu. Wykona³ projekt wnêtrz dla
Miejskich Zak³adów Energetycznych we Lwowie. W latach
19371939 pracowa³ w Wydziale Technicznym Zarz¹du miasta Lwowa, uzyskuj¹c jednoczenie nagrody w trzech konkursach Stowarzyszenia Architektów Polskich o tematyce
monumentalnej  dwa kocio³y oraz pomnik.
Zajmowa³ siê tak¿e rysunkiem i malarstwem, w których
dominowa³y zainteresowania architektur¹. Swoje prace plastyczne po raz pierwszy wystawi³ w salonie SARP we Lwowie w 1938 r. W latach 19391944 kontynuuj¹c tê dziedzinê sztuki powiêci³ siê studium pejza¿u lwowskiego, które uwieñczone zosta³y cyklem akwarel. W tym czasie
te¿ bra³ udzia³ w kilku wystawach ówczesnego Lwowskiego Zwi¹zku Artystów Plastyków. W okresie 19391944 by³ autorem reprezentacyjnych wnêtrz Teatru Skarbka
we Lwowie. Niezale¿nie od dzia³alnoci artystycznej, wyk³ada³ w latach 19441945
na Wydziale Architektury Lwowskiej w Katedrze Rysunku Odrêcznego.
W roku 1945 osiedli³ siê we Wroc³awiu, gdzie rozpocz¹³ pracê jako zastêpca profesora, obejmuj¹c kierownictwo Katedry Rysunku Odrêcznego na Wydziale Architektury Politechniki Wroc³awskiej. By³ tak¿e wspó³za³o¿ycielem Wroc³awskiego
Zwi¹zku Plastyków. Jego dzia³alnoæ w tym okresie koncentruje siê na projektowaniu architektonicznym oraz malarstwie o tematyce inspirowanej architektur¹.
Jego akwarele, w których wyra¿a³ swój bogaty wiat wyobrani  by³y: cenniejsze od zaszczytu, a piêkniejsze od zachwytu!
Profesor uprawia³ malarstwo i grafikê niezale¿nie od pokrêtnych, zazwyczaj sezonowych mód, opieraj¹c siê na osobistych przekonaniach i wieloletniej pracy, rozwijaj¹c zakres tematyczny i doskona³oæ warsztatu architekta i plastyka. St¹d w³anie szczególna wartoæ i ocena Jego dydaktycznej dzia³alnoci na Wydziale
Architektury, gdzie uczciwy, klasyczny rysunek stanowi kanwê, t³o studiów, a na-
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stêpnie istotê póniejszej dzia³alnoci architekta. Pozostanie tajemnic¹ wp³yw Profesora  niew¹tpliwa skutecznoæ Jego oddzia³ywania dydaktycznego w pracy ze studentami. Nale¿y podkreliæ szczególn¹ oszczêdnoæ wypowiedzi, a nawet milcz¹c¹
kontemplacjê, po której bez s³owa, na pracy studenta demonstrowa³ b³êdy i w³aciwe rozwi¹zanie tematu. Podkreliæ przy tym nale¿y Jego wyj¹tkowy takt i ¿yczliwoæ do autorów prac o bardzo ró¿nym poziomie. Najlepszym dowodem skutecznoci oddzia³ywania dydaktyki s¹ osi¹gniêcia Jego studentów  wielu znakomitych
akwarelistów i grafików: p. Ryszard Jêdrak, p. Jacek Udziela, Bronis³aw Firla, Ryszard Natusiewicz, p. Krysia Postawka-Barska, Marian Barski oraz wielu innych.
Przyjaciel mój i kolega z roku  Olgierd Czerner, bêd¹c dyrektorem Muzeum Architektury we Wroc³awiu  do katalogu w roku 1988 wystawy pt. Dobros³aw Czajka
 Pejza¿ i architektura  napisa³ s³owo wstêpne:
Ogl¹daj¹c prace Dobros³awa Czajki mo¿na zastanawiaæ siê, jak g³êboko w Nim tkwi
potrzeba syntetyzowania i przetwarzania otaczaj¹cego wiata w dzie³o malarskie. Wydaje
siê, ¿e wieloletnia praktyka uczyni³a z Niego twórcê, jak gdyby spontanicznie, jak
gdyby od niechcenia uzyskuj¹cego po¿¹dany wynik. Ten jednak, kto spróbowa³by Go
w tym dzia³aniu naladowaæ, przekona siê, ¿e nie jest to mo¿liwe, ¿e trzeba na to
wielu lat pracy, talentu, doskona³ego opanowania warsztatu, szczególnie techniki akwarelowej oraz umiejêtnoci wyboru. Trzeba byæ Dobros³awem Czajk¹.
Dzia³alnoæ Profesora jako plastyka charakteryzowa³a ró¿norodnoæ tematów
i technik, jednak¿e z przewag¹ motywów zwi¹zanych z architektur¹ i pejza¿em. Szczególnie opanowan¹ i stosowan¹ jest trudna, ale bardzo wdziêczna technika akwarelowa, daj¹ca mo¿liwoæ spontanicznej syntezy wyrazu plastycznego. Tym w³anie
charakteryzuj¹ siê prace Profesora Dobros³awa Czajki, od okresu wczesnego lwowskiego po prace najnowsze. Wra¿liwoæ na piêkno architektury i jej detalu wyra¿a
siê doskona³ym wyborem tematu i adekwatnym zastosowaniem techniki realizacji
plastycznej. Oto plon prac Profesora: Przepiêkne akwarele i rysunki powsta³e w latach 19321944 przedstawiaj¹ce architekturê i pejza¿ Lwowa i okolic (30 prac). Rysunki i akwarele po roku 1945  architekturê i pejza¿ Wroc³awia oraz Dolnego l¹ska (50 prac), zabytki architektury w Polsce (Kraków, Sandomierz, Kazimierz,
Baranów  32 prace), motywy górskie i nadmorskie Polski (Niedzica, Grywatd, Wise³ka, Karpacz, Bieszczady, Ustka  72 prace), architektura Jugos³awii (Split, Dubrownik, Zadar, Neseber  27 prac), architektura W³och (Palermo, Rzym, Agrigento, Monreale  30 prac). By³o to przetworzenie piêkna architektury otaczaj¹cego wiata
w dzie³o malarskie. By³ mistrzem posiadaj¹cym doskonale opanowan¹ technikê akwarelow¹ i talent wyra¿ania syntetycznego piêkna, które nosi miano  architektury.
Profesor Dobros³aw Czajka uczestniczy³ aktywnie w odbudowie zniszczonego
Wroc³awia. Na podstawie Jego projektu (wy³onionego z konkursu architektonicznego) zosta³a zrealizowana w 1946 roku przebudowa filarów (pylonów) Mostu Grunwaldzkiego we Wroc³awiu. Projektowa³ wnêtrza gmachu NOT-u przy ul. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, wnêtrza Narodowego Banku Polskiego przy placu Wolnoci,
wnêtrza klubu i Auli Politechniki Wroc³awskiej oraz zrealizowane dwa pawilony,
m.in. Pawilon Izby Rzemielniczo-Handlowej  wspólnie z arch. Janem £obockim
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na wystawie Ziem Odzyskanych w 1948 roku. Jego dzie³em by³a równie¿ przebudowa zabytkowego mostu w Bardzie l¹skim.
By³ laureatem wielu konkursów organizowanych przez SARP  m.in. na przebudowê Mostu Grunwaldzkiego, Rotundy Panoramy Rac³awickiej, cmentarza-pomnika II Armii Wojska Polskiego w Zgorzelcu, na Pomnik Wyzwolenia (na placu Kociuszki we Wroc³awiu). Bra³ tak¿e udzia³ w konkursie na pomnik Chopina
w Krakowie, Pomnik Powrotu do Macierzy Ziem Zachodnich i Pó³nocnych we Wroc³awiu oraz w konkursie na projekt otoczenia Pomnika 1000-lecia w Sobótce (czêciowo zosta³ zrealizowany).
W dziedzinie malarstwa Profesor Dobros³aw Czajka uczestniczy³ we wszystkich
wystawach organizowanych w latach 19461965 przez okrêg wroc³awski ZPAP i BWA,
wystawiaj¹c w Krakowie, Warszawie, Drenie, Sofii, a tak¿e na wystawach ogólnopolskich  wystawa Ziem Nadodrzañskich, Pejza¿ Polski, Malarstwo akwarelowe,
Triennale Rysunku. Mia³ wystawy indywidualne w £odzi, Poznaniu oraz w Muzeum
Architektury we Wroc³awiu.
Zosta³ odznaczony Medalem X-lecia Polski Ludowej, Budowniczy Wroc³awia,
Z³ot¹ Odznak¹ Politechniki Wroc³awskiej, Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Zas³u¿ony Nauczyciel
oraz Medalem Edukacji Narodowej. Pozostawi³ nam piêkny, barwny wiat architektury, utrwalony w mistrzowskich akwarelach, które zdobi¹ nasze mieszkanie Barbary i Zenona Prêtczyñskich przy ul. lê¿nej we Wroc³awiu.
Twórca i za³o¿yciel Wydzia³u Architektury Politechniki Wroc³awskiej, Jego nazwisko umieszczono na tablicy pami¹tkowej Wydzia³u Architektury.
Zmar³ w 1992 roku, jest pochowany na cmentarzu przy ul. Smêtnej we Wroc³awiu.
Wprowadza³ nas Profesor Lwowiak z krwi i koci w arkana rysunku odrêcznego, a jako znakomity kolorysta w tajemne techniki barwnej palety. To Jego zas³ug¹ jest, ¿e niezliczona liczba Jego wychowanków odnosi sukcesy na wystawach
krajowych i zagranicznych. Moi serdeczni przyjaciele z roku: p. Rysio Jêdrak oraz
p. Jacek Udziela  zostali wspania³ymi akwarelistami. Teraz w symbiozie trójkowej spogl¹daj¹c na nas z przestrzeni niebiañskiej  oby tak wietlistej i barwnej, jak
Ich twórczoæ. Piêkne ich akwarele zdobi¹ ciany naszego mieszkania. Profesora Dobros³awa Czajki: Martwa natura, Koció³ek na Podhalu, Wroc³aw  Krzyki;
Rysia Jêdraka: Martwa natura, Rzym, Wenecja  plac w. Marka oraz Jacka
Udzieli: Kazimierz  spichlerz. Piêkny to i przyjacielski wiat barwnej palety
w codziennej przestrzeni ¿yciowej.
Profesor by³ nie tylko akwarelist¹ i znakomitym rysownikiem, ale równie¿ architektem. W moim zespole architektonicznym Miastoprojektu  Wroc³aw opracowa³
interesuj¹cy projekt 11-izbowej szko³y podstawowej w Rusinowej ko³o Wa³brzycha.
Spotyka³em siê z Profesorem czêsto, nie tylko nad desk¹ w biurze, ale równie¿ w
Jego gocinnym domu na Biskupinie. Tam podziwia³em dotychczas nieznany zbiór
Jego prac wykonanych w ró¿nych technikach graficznych. By³ cz³owiekiem godnym,
skromnym, oszczêdnym w s³owie.
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Uczy³ nas Profesor wykrelnej perspektywy
W sposób BARTLOWSKI  a wiêc dociekliwy
I choæ nasze skronie pokry³a siwizna
Pamiêtamy  co to jest: prosta, punkt i p³aszczyzna
Lista osi¹gniêæ Profesora, jest wiêc d³uga...
A ¿e widzimy przestrzennie  to Jego zas³uga.
Urodzi³ siê 3 kwietnia 1907 roku w Koprzywnicy na Morawach. Do szkó³ uczêszcza³ w Cieszynie, najpierw do polskiej Szko³y Ludowej Macierzy Szkolnej, a nastêpnie do Pañstwowego Gimnazjum Klasycznego, gdzie 3 czerwca 1925
roku uzyska³ wiadectwo dojrza³oci.
Studia wy¿sze odbywa³ w Politechnice Lwowskiej na
Wydziale Ogólnym, a potem na Wydziale Architektonicznym.
Wydzia³ Ogólny ukoñczy³ 6 czerwca 1932 roku ze stopniem
magistra z zakresu geometrii i matematyki, Wydzia³ Architektoniczny za, póniejszy Fakultet Architektoniczno-budowlany Lwowskiego Politechnicznego Instytutu w czerwcu 1941 roku z dyplomem in¿yniera architekta. W okresie
studiów pe³ni³ kolejno funkcjê zastêpcy asystenta w Katedrze
Geometrii Wykrelnej prof. dr. K. Bartla i prof. dr. A. Plamitzera, a nastêpnie technika budowlanego w zarz¹dzie miasta Lwowa i pracowni architektonicznej prof. Witolda Minkiewicza  Rektora Politechniki Lwowskiej. Podczas okupacji hitlerowskiej
przebywa³ we Lwowie, zatrudniony w przedsiêbiorstwie budowlanym.
W lipcu 1944 roku przeniós³ siê do miasteczka Bobowa, a nastêpnie po wyzwoleniu, zaproszony do Krakowa przez prof. A. Plamitzera, obj¹³ w czerwcu 1945 roku funkcjê adiunkta w Katedrze Geometrii Wykrelnej, organizowanej przez Niego, dla tworz¹cej
siê wówczas w Krakowie Politechniki l¹skiej. W listopadzie
tego¿ roku, skierowany przez prof. A. Plamitzera do Wroc³awia, podj¹³ siê prowadzenia zajêæ dydaktycznych od 15
listopada 1945 roku na stanowisku zastêpcy profesora i kierownika Katedry Geometrii Wykrelnej na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym, ³¹cz¹cym w jedn¹ uczelniê
Uniwersytet i Politechnikê.
Profesor Konrad Dyba by³ dla wszystkich studentów nie
tylko znakomitym nauczycielem, ¿yczliwym i wyrozumia-

48

Profesor Konrad Dyba (19071991)

³ym cz³owiekiem, ale tak¿e godnym naladowania. Koniec lat czterdziestych obfitowa³ w naszym zniewolonym kraju w ró¿ne wydarzenia. Ale wówczas i zawsze postawa Profesora by³a bez zarzutu. Godnoæ osobista, prawoæ i szlachetnoæ  to najwa¿niejsze cechy Jego osobowoci. Jego wietne pod wzglêdem merytorycznym
wyk³ady  to niespotykana sprawnoæ w wykonywaniu skomplikowanych rysunków na tablicy. By³a to rzadka umiejêtnoæ natychmiastowej ilustracji ¿ywego s³owa  co w ka¿dym przypadku  geometrii wykrelnej oraz perspektywy malarskiej
mia³o wprost kapitalne znaczenie. Trudny w pocz¹tkowych dniach i tygodniach
przedmiot, dziêki Jego wietnej metodzie przekazu, doskona³ej swadzie i subtelnemu dowcipowi  stawa³ siê coraz bardziej lubianym w koñcowej fazie przedmiotem. Nauczy³, nas architektów, rzeczy w naszym zawodzie niezwykle wa¿nych, rozbudzi³ mianowicie i utrwali³ w naszej wiadomoci zdolnoci przestrzennego
widzenia. To jest podstawowy atut w pracy twórczej architekta i za to jestemy Profesorowi Konradowi Dybie przez nasze ca³e twórcze ¿ycie wdziêczni. Postaralimy
siê na naszych zjazdach, aby wyraziæ Profesorowi swoj¹ serdeczn¹ wdziêcznoæ za
edukacjê przestrzenn¹.
W wyniku kolejnych zmian organizacyjnych, katedrê tê przeniesiono na Wydzia³
Architektury Politechniki Wroc³awskiej, a po uzyskaniu stopnia naukowego nauk
technicznych w 1959 roku, i docenta habilitowanego w 1965 roku, Profesor Konrad
Dyba, obj¹³ kierownictwo tej katedry. Po wprowadzeniu w Politechnice Wroc³awskiej struktury Instytutowej, Katedrê przemieniono w Zak³ad Geometrii Wykrelnej
z przydzia³em do Instytutu Architektury i Urbanistyki. Funkcjê Kierownika tego
Zak³adu, pe³ni³ do emerytury w roku 1976. Po przejciu na emeryturê przyznano
Mu funkcjê specjalisty, którego zadaniem by³a praca naukowa z m³odszymi pracownikami Zak³adu. Obok zajêæ dydaktycznych i organizacyjnych, dodatkowo prowadzi³, w latach 19601976 zajêcia dydaktyczne z geometrii wykrelnej na WSP,
a nastêpnie na WSI w Opolu.
W okresie pracy naukowo-dydaktycznej opublikowa³ 9 prac naukowych w³asnych,
10 prac naukowo-wychowawczych zespo³owych z geologami, lekarzami, matematykami. Opracowa³ i wyda³ 3 skrypty uczelniane, przeprowadzi³ z powodzeniem
4 przewody doktorskie. Przygotowa³ i przeprowadzi³ konferencjê naukow¹ z zakresu
geometrii wykrelnej i rzutowej w roku 1960. W latach 19581971 by³ cz³onkiem
Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych Geometria Wykrelna. By³ twórc¹ nowej teorii krzywych p³askich wy¿szych rzêdów, zwanych geometri¹ harmoniczn¹.
We wspó³pracy z Akademi¹ Medyczn¹ pracowa³ nad jej zastosowaniem
w elektrokardiografii.
Odznaczenia: Medal 10-lecia Polski Ludowej  1955, Z³oty Krzy¿ Zas³ugi  1958,
Z³ota Odznaka Politechniki Wroc³awskiej  1965, Odznaka 1000-lecia Pañstwa Polskiego  1969, Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski  1970, Honorowa Z³ota
Odznaka Towarzystwa Mi³oników Wroc³awia  1976, Order Sztandaru Pracy II kl.
 1977, Odznaka Honorowa Zas³u¿onemu Opolszczynie  1977, Medal Za Wybitne Zas³ugi dla Rozwoju Politechniki Wroc³awskiej  1977, Medal Komisji Edukacji
Narodowej  1981, Zas³u¿ony Nauczyciel Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej  1984.
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Nazwisko Profesora umieszczono na tablicy Wybitnie zas³u¿eni dla rozwoju Politechniki Wroc³awskiej, znajduj¹cej siê w Gmachu G³ównym Politechniki Wroc³awskiej.
Nagrody: JM Rektora Politechniki Wroc³awskiej w roku: 1966, 1968, 1971, 1974,
1975, 1976, 1977, Ministra Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki  indywidualna
II stopnia w 1972 roku, indywidualna III stopnia w 1977 roku.
Zmar³ w 1991 roku we Wroc³awiu.

Anegdoty
 Przed Katedr¹ Geometrii Wykrelnej, stoj¹c z arkuszem z perspektywy malarskiej zosta³em zaproszony do wnêtrza. Gdy zobaczy³ trzy podpisy konsultacyjne Pani adiunkt Stefanii Tworkowskiej, spoza okularów spojrza³ na mnie i rzek³:
Panie, pan chodzi z tym arkuszem, jak kura z jajkiem!.
 Na egzaminie z geometrii wykrelnej, któr¹ kapowa³em, bo uczy³em siê ze
p. Staszkiem Chronowskim (po dyplomie by³ Jego asystentem). Proszê Pana o indeks  i rzek³  Jako student umie pan na 3, ja na 4, a na 5 tylko prof. Bartel!
 Parê lat póniej podj¹³ Profesor pracê w Miastoprojekcie  Wroc³aw, gdzie
pe³ni³em funkcjê G³ównego Projektanta Inwestycji Szkolnych. Profesor przyniós³ do
podpisu projekt rozbudowy budynku szkolnego w Wo³owie. Czy tymi schodami
 Panie Profesorze  wejdzie siê na poddasze budynku?  zapyta³em. Profesor przetar³ swoje binokle  popatrzy³ na rzut i przekrój ... No niestety kolego! Ale cieszê
siê, ¿e nauczy³em Pana widzenia przestrzennego! I oboje bylimy zadowoleni i usatysfakcjonowani!
Mia³em wiêc z nim kontakt bezporedni, a potem mi³e spotkania na zjazdach naszego roku.
 Opowiada³ te¿ autentyczne wydarzenie: Gdy jeden z jego kolegów zdawa³ u prof.
Bartla wielokrotnie bez rezultatu, zdenerwowany Profesor rzek³: Panie zaliczê panu
ten egzamin, ale tylko wtedy, gdy bêdê premierem. Kraka³ i wykraka³! Objêcie funkcji
premiera by³o niespodziank¹ dla Profesora, ale niespodziank¹ by³o równie¿ zameldowanie siê studenta w Warszawie, w Gmachu Rady Ministrów. Podsuwaj¹c indeks,
student powiedzia³: panie Premierze proszê o podpis. Premier Bartel usiad³,
umiechn¹³ siê i wpisa³ zaliczam  Kazimierz Bartel.
Zenon Prêtczyñski
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Profesor Andrzej Frydecki (19031989)
Wród porz¹dków klasycznych oraz kolumien
Pendulowa³ uroczy przestrzeni wolumen,
Maj¹cy kluczowe dla architektury znaczenie.
W twórczoci Profesora  we wroc³awskim akwenie
I gdy nasza kompozycja  klarownoci¹ zachwyca
To zas³uga  Mistrza  naszego FRYCA!
Urodzi³ siê 26 listopada 1903 roku w Sosnowcu w rodzinie mieszczañskiej. W latach 19131922 pobiera³ nauki, uzupe³niaj¹c w 1922 roku wiadectwo dojrza³oci w Pañstwowym Gimnazjum im. Staszica w Sosnowcu.
W latach 19221930 odby³ studia wy¿sze na Wydziale Architektury Politechniki Lwoskiej, gdzie uzyska³ dyplom in¿yniera architekta z dwoma odznaczeniami.
W latach 19281939 pe³ni³ obowi¹zki asystenta, a póniej
adiunkta na Wydziale Architektury Politechniki Lwowskiej
w katedrach: prof. W. Derdackiego i prof. W. Minkiewicza.
W tym czasie po odbyciu praktyki budowlanej i uzyskaniu
uprawnieñ budowlanych, wykonywa³ zawód architekta cywilnego we Lwowie.
W maju 1943 roku od w³adz niemieckich dosta³ nakaz wyjazdu ze Lwowa. Osiad³
z ¿on¹ i dwojgiem dzieci w Czudcu pod Rzeszowem. W roku 1944 przez kilka miesiêcy pe³ni³ obowi¹zki kierownika Dzia³u Planowania i Odbudowy w Wydziale Odbudowy Urzêdu Wojewódzkiego w Rzeszowie (wspó³pracuj¹c z prof. M. Osiñskim).
W latach 19451948 pracowa³ w Regionalnej Dyrekcji Planowania Przestrzennego w Katowicach na stanowiskach: kierownika Dzia³u Miast,
a potem zastêpcy dyrektora. W latach 19451946 prowadzi³
klasê Projektowania w l¹skich Zak³adach Technicznych
w Katowicach. By³ poliglot¹  zna³ jêzyki rosyjski, angielski,
niemiecki oraz francuski.
Wroc³awska Szko³a Architektury, kontynuatorka znakomitej uczelni Politechniki Lwowskiej  rozpoczyna swój ¿ywot w oswobodzonym Wroc³awiu ju¿ od roku 1945. Rozwijaj¹cy siê Oddzia³, a od roku 1949 samodzielny Wydzia³
Architektury, mia³ ju¿ w gronie nauczycieli akademickich
sporo znakomitoci. Wród nich cz³owiekiem-instytucj¹ by³
Profesor Andrzej Frydecki, zwi¹zany z Wroc³awiem od roku
1947. Prowadzi³ On wyk³ady na IV roku i uczy³ projektowa-
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nia w Katedrze Budownictwa Utylitarnego (Architektura III). W ramach wyk³adów
Profesor analizowa³ spuciznê mistrzów architektury greckiej i rzymskiej, przygotowuj¹c studentów, do jej w³aciwego fizycznego odbioru. By³ cz³owiekiem o stoickim spokoju oraz z manierami prawdziwego arystokraty, wprowadza³ nas w arkany architektury monumentalnej. By³ wielokrotnym laureatem konkursów
architektoniczno-urbanistycznych na terenie Lwowa w okresie przedwojennym, oraz
w okresie powojennym we Wroc³awiu: projekt rozbudowy Politechniki Wroc³awskiej przy placu Grunwaldzkim, projektu urbanistycznego osi Grunwaldzkiej we Wroc³awiu oraz placu Kociuszki (KDM).
Wyk³ady Jego by³y nie tylko przegl¹dem dorobku najwa¿niejszych osi¹gniêæ architektury wiatowej, ale równie¿ pokazem metod i rodków kompozycji urbanistyczno-architektonicznej. Te wietnie przygotowane wyk³ady by³y ilustrowane przezroczami. Brakowa³o bowiem literatury fachowej, a zniszczony kraj (rok 1949!),
powstawa³ jak Feniks z popio³ów. Te wyk³ady by³y jedynym materia³em pogl¹dowym wyk³adanego przedmiotu.
W 1990 roku ukaza³a siê nak³adem Wydawnictwa Politechniki Wroc³awskiej ksi¹¿ka pt. Politechnika Wroc³awska we wspomnieniach pierwszych absolwentów. W ksi¹¿ce
tej przyjaciel mój, Tadzio Izbicki (studia 19451951), zamieci³ niezwykle ciekawe
Moje wspomnienia z tamtych lat. Opisuje w nich interesuj¹co i barwnie atmosferê
Wydzia³u Architektury, Jego profesorów, ale szczególnie odkrywczo i znakomicie
kreli sylwetkê Profesora Andrzeja Frydeckiego (by³ póniej adiunktem w Jego Katedrze  Architektura III), ale prze³amuj¹c schemat wspomnieniowy zamieszcza swoje
notatki, bêd¹ce wiernym odtworzeniem tekstu interesuj¹cych wyk³adów Profesora.
To wspania³y wprost materia³ archiwalny, który przybli¿a nam wszystkim, którzy
mieli szczêcie spotkaæ na swojej drodze, nie tylko studenckiej  wspania³ego architekta, ale równie¿  wielkiego narratora architektury wiatowej. Oddaj¹c g³os Tadziowi Izbickiemu  cytujê Jego s³owa:
Najwa¿niejsze by³y zajêcia z projektowania Architektury III prowadzone przez Profesora Andrzeja Frydeckiego. Projektowanie to zamyka³o 4-letni cykl kszta³cenia. Profesor Andrzej Frydecki zostaje w mojej pamiêci jako niedocigniony wzór nauczyciela akademickiego i wychowawcy m³odzie¿y. Jego ogromna wiedza, praktyka projektowa
i realizacja, b³yskotliwa intuicja i wyobrania przestrzenna oraz wra¿liwoæ plastyczna
oddzia³ywa³y inspiruj¹co na s³uchaczy. Zawsze z podziwem obserwowa³em korekty
projektów studenckich, kiedy to z najbardziej naiwnego pomys³u w trakcie korekty
Profesora wyjania³y siê kwestie w¹tpliwe i zaczyna³a siê krystalizowaæ interesuj¹ca
koncepcja. To dopiero by³a prawdziwa szko³a mylenia architektonicznego.
Z regu³y uczestniczy³em w Jego wyk³adach. Zosta³y mi z tamtego okresu notatki.
Do dzisiaj zagl¹dam do nich z satysfakcj¹, bo s¹ encyklopedi¹ wiedzy architektonicznej. Wiele siê zmieni³o i na pewno jeszcze siê zmieni w pogl¹dach na architekturê,
ale s¹ zasady i s¹ fakty, które wytrzymuj¹ próbê czasu, które s¹ obiektywnym dokumentem epoki, i na to w swoich wyk³adach zwraca³ Profesor uwagê.
Jego autorytet nauczyciela akademickiego zawsze pozostaje we wdziêcznej pamiêci
Jego uczniów. Dlatego wspomnieniem z przesz³oci  tak jak zatrzymany kadr w filmie
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 niech bêdzie krótki fragment wyk³adu Profesora, zapisany w pamiêci Jego wychowanka. Jest to wyk³ad z 14 padziernika 1965 roku:
[...] £ad  porz¹dek, w s³owiañszczynie to bogini piêkna i porz¹dku  piêkna 
³adna. W ramach ³adu greckiego (w sensie porz¹dku spo³ecznego) wystêpuje pojêcie ³adu w architekturze (styl dorycki, joñski, koryncki). Pos³uguj¹c siê tymi samymi
formami (bry³y geometryczne, linie proste, wypuk³e lub wklês³e) wyra¿a³y w ka¿dym ze stylów inny wyraz plastyczny. To samo dotyczy gotyku, gdzie np. kocio³y
rycerskie za Kazimierza Wielkiego i kocio³y Pomorza lub kocio³y mieszczañskie ró¿ni³y
siê miêdzy sob¹ w wyrazie i nastroju. W dzisiejszych czasach nowoczesnoæ polega
te¿ na ró¿norodnoci wypowiedzi i percepcji. Mnogoæ widzenia wiata (wg teorii
Chwistka) sprowadza siê do 4 typów, do 4 odmian widzenia wiata: naturalistyczne,
realistyczne, impresjonistyczne, ekspresjonistyczne. Cz³owiek mo¿e byæ mi³onikiem
muzyki Bartoka, a równoczenie w pewnych okolicznociach mo¿e mu siê podobaæ
np. muzyka romantyczna. wiat form  pod s³owem forma rozumie siê co bliskoznacznego do s³owa kszta³t [...] itd.
Profesor co roku wyk³ad powiêca³ jakiemu problemowi, zawsze przedstawia³ zagadnienia architektoniczne na szerokim tle kulturowym, prezentuj¹c genezê ich rozwoju, nawietlaj¹c stronê teoretyczn¹, omawiaj¹c problemy techniczne, co oczywicie
zale¿a³o od tematu. Teatr  w ca³ej jego okaza³oci jako zjawisko kulturowe, architektoniczne  by³ tematem, do którego Profesor przywi¹zywa³ du¿¹ wagê, jako do jednego z wa¿niejszych przejawów ¿ycia. W swoich notatkach z wyk³adu Profesora pod
dat¹ 1 grudnia 1966 roku zanotowa³em:
[...] Architekci bardzo czêsto pod s³owem teatr rozumiej¹ budynek, a przecie¿ to ogromnie bogaty przejaw ¿ycia ludzkiego zwi¹zany z ostentacj¹. Wystêpuj¹ 2 strefy
w teatrze: ekspozycja  scena, percepcja  widownia. Zjawisko prze¿ycia estetycznego jest dopiero widowiskiem. Mo¿e byæ widowisko z wyranym podzia³em na 2 strefy (widz i scena) oraz widowisko z przenikaniem obu tych stref ze sob¹. Wagner
zak³ada³ w swoich operach wyrany podzia³ wiata mistycznego, jakim jest teatr, na
wiat sceny i wiat widza. Natomiast przenikanie aktorów miêdzy widzów lub widzów miêdzy aktorów mia³o miejsce ju¿ w redniowieczu na widowiskach pasyjnych,
granych symultanicznie. Ludzie kr¹¿yli po rynku miêdzy budami z wystêpuj¹cymi
aktorami, wchodz¹c na dowolnie wybierane widowisko. Teoretycy architektury uwa¿aj¹ teatr redniowieczny za szczytowe osi¹gniêcie przez swoj¹ powszechnoæ. [...]
I tak rozwija³ siê w¹tek wyk³adu Profesora. Pojawia³y siê cytaty z literatury, przyk³ady charakterystycznych rozwi¹zañ, w³asne przemylenia Profesora. Abstrahuj¹c
od strony merytorycznej wyk³adu  to zrozumienie jego konstrukcji, roz³o¿enie akcentów, argumentacja, budowa definicji by³y dla mnie wielk¹ szko³¹ dydaktyki.
Prawdziwym prze¿yciem dla nas by³ zorganizowany latem 1951 roku (przed dyplomem) dwutygodniowy wyjazd edukacyjny na trasie: Kraków, Biecz, Rzeszów,
£añcut, Jaros³aw, Sandomierz, Kazimierz n. Wis³¹, Lublin oraz zabytkowy Zamoæ.
Trasê pokonywalimy poci¹giem, a nieraz odkryt¹ ciê¿arówk¹. To by³a lekcja architektury na ¿ywo, z komentarzami fachowymi Andrzeja Frydeckiego oraz Bronis³awa Wiktora. Wielka i prawdziwa szko³a architektury w otwartej przestrzeni! By-
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limy Profesorowi bardzo wdziêczni za przybli¿enie piêkna obiektów architektury
monumentalnej, dotychczas nieznanej, a niepowtarzalnej i inspiruj¹cej w ¿yciu twórczym architekta.
Profesor wprowadza³ studentów w bardzo ciekawy proces tworzenia budynków
u¿ytecznoci publicznej, przede wszystkim w wiat tajników zwi¹zanych z budow¹
teatrów. Jako wielki mi³onik muzyki i teatru, przekaza³ swoj¹ rozleg³¹ wiedzê teoretyczn¹ i praktyczn¹. Dowodem by³ odbudowany i rozbudowany istniej¹cy gmach
na Teatr Miejski we Wroc³awiu, oraz odbudowa Pañstwowej Opery we Wroc³awiu.
Autor skryptu pt. Projektowanie budynków widowiskowych dla teatru, muzyki i filmu 
1976 rok.
Pracuj¹c we Wroc³awiu, który sobie umi³owa³, cieszy³ siê z jego dynamicznej odbudowy. Nam studiuj¹cym sugerowa³, i¿ w miecie, w którym dzia³ali architekci wiatowej klasy, tacy jak: Berg, Poelzig, Mendelsohn, Scharoun i inni, na wspó³czesnych
twórcach ci¹¿y wielka odpowiedzialnoæ za kszta³t plastyczny i obraz odbudowywanego i buduj¹cego siê Wroc³awia.
Odznaczenia: Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿ Komandorski
Orderu Odrodzenia Polski oraz wiele innych odznaczeñ pañstwowych i resortowych.
By³ uroczym gawêdziarzem, humanist¹, pedagogiem i znakomitym znawc¹ architektury. Pozostawi³ po sobie znacz¹cy lad  realizacje architektoniczne przedwojennej i powojennej we Wroc³awiu dzia³alnoci. Twórca i za³o¿yciel Wydzia³u Architektury Politechniki Wroc³awskiej  Jego nazwisko umieszczono na tablicy pamiêci
Wydzia³u Architektury.
Zmar³ 7 lipca 1989 roku (¿y³ 86 lat) we Wroc³awiu.

Wykaz prac architektonicznych wykonanych
w latach 19301939 we Lwowie
Nagrodzone prace konkursowe
 projekt wnêtrz kawiarni Feniks w Krakowie  II nagroda,
 projekt gmachu Centralnej Przychodni Lekarskiej PKP we Lwowie  III nagroda,
 projekt pawilonu reprezentacyjnego m. Lwowa na PWK w Poznaniu  III nagroda,
 projekt gmachu Miejskich Zak³adów Energetycznych m. Lwowa  III nagroda,
 projekt kocio³a oo. Misjonarzy we Lwowie  I nagroda,
 projekt Domu Reprezentacyjnego Zwi¹zków Wojskowych we Lwowie  I nagroda,
 projekt Domu ¯o³nierza Polskiego we Lwowie  I nagroda,
 projekt gmachu Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ Wzajemnych we Lwowie  I nagroda,
 projekt rozbudowy Politechniki Lwowskiej  zakup,
 projekt gmachu Polskiego Towarzystwa Historycznego we Lwowie  II nagroda,
 projekt typowych domów robotniczych dla m. Lwowa  III nagroda,
 projekt gmachu Dworca Autobusowego m. Lwowa  II nagroda
oraz parê pomniejszych.

Prace i projekty budowlane




oko³o 15 projektów jednorodzinnych domów mieszkalnych wybudowanych we Lwowie,
Mocicach i Gdyni,
oko³o 5 projektów domów czynszowych wielorodzinnych wybudowanych we Lwowie,
projekt i kierownictwo budowy pawilonu szpitalnego dla umys³owo chorych na 120 ³ó¿ek
w Kobierzynie,
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 projekt i kierownictwo budowy kocio³a wiejskiego w Sichowie,
 projekt kocio³a w Strzemieszycach,
 projekt pensjonatu na 60 ³ó¿ek w Morszynie,
 projekt Domu Zwi¹zków Wojskowych we Lwowie,
 projekt Domu ¯o³nierza Polskiego we Lwowie (wsp. Stefan Porêbowicz),
 projekt i kierownictwo budowy gmachu PZUW we Lwowie,
 projekt orodka wypoczynkowego w Skolem,
 projekt przedszkola w Delatynie,
 kierownictwo budowy gmachu Polskiego Radia we Lwowie
oraz wiele prac pomniejszych.

Wykaz prac architektonicznych wykonanych
w latach 19451951 (Katowice  Wroc³aw)
















projekt konkurs. na gmach Szko³y Przemys³u Hutniczego w Katowicach  I nagroda,
projekt wie¿y cinieñ PKP w Katowicach  III nagroda,
projekt szkicowy Szko³y Przemys³u Wêglowego w Sosnowcu,
program miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Bêdzina,
program miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. ¯or,
projekt szczegó³owy planu zabudowania osiedla górniczego nr 11 w Katowicach (zrealizowany),
projekt architektonicznego otoczenia pomnika Powstañców l¹skich na Górze w. Anny (autorstwa Ksawerego Dunikowskiego),
program miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Sosnowca, wraz ze szkicem regionu wschodniego Centralnego Zag³êbia Wêglowego,
projekt przebudowy gmachu Teatru Polskiego we Wroc³awiu (zrealizowany),
projekt konkursowy na gmach Wydzia³u Lotniczego i Mechanicznego PWr.,
projekt i realizacja gmachu Wydzia³u Mechanicznego Politechniki Wroc³awskiej we Wroc³awiu,
projekt szkicowy domu studentów we Wroc³awiu,
projekt konkursowy na Akademiê Medyczn¹ we Wroc³awiu
projekt konkursowy na projekt architektoniczno-urbanistyczny Placu Kociuszki we Wroc³awiu.
projekt rozbudowy budynku Opery Wroc³awskiej.

Anegdota
Na ostatnim roku (1951), a wiêc przed dyplomem  nasze prace z zakresu architektury wykonane by³y z pewnym dowiadczeniem  nied³ugo ruszaæ bowiem mielimy w nieznany wiat pe³en niespodzianek.
 Wac³aw (Wacio) Wdowiak  grafik i znakomity kolorysta  przedstawi³ plan
swej pracy Profesorowi Andrzejowi Frydeckiemu. By³ to piêkny zespó³ sportowy
i pora¿aj¹ca, piêkna perspektywa za³o¿enia, le¿¹ca na d³ugim stole przed Profesorem, wykonana technik¹ znan¹ tylko Waciowi (zwanemu Lejek z celofanem, jako,
¿e on jedyny by³ w³acicielem lejka, którym czarowa³ nas oraz profesorów).
A oto i perspektywa. Na cokole olbrzymi, dorodny byk, taki grony, jak ten Sienkiewiczowski z Quo vadis. Pokrywa³ wiêksz¹ czêæ kartonu, a tylko z boku oraz
pod bykiem widaæ by³o parê elementów architektury, gin¹cej w dalekiej perspektywie. Widzów nad sto³em by³o co niemiara, przy stole siedzia³ Wacio z wyrazem zak³opotania w oczach. Na stole olbrzymie byczysko z nozdrzami rozbuchanymi,
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a naprzeciw Fryc z podkasanymi rêkawami koszuli. Cisza jak makiem zasia³.
W oczach naszych podziw dla Wacia, ale wszyscy czekaj¹, co powie Profesor.
A Fryc? przerwa³ ciszê  cedz¹c znanym swoim tembrem: Proszê pana, proszê
pana  czy ma pan w domu siekierê?. Mam, panie profesorze  odpali³ uradowany Wacio. A Fryc  ju¿ dobitnie i g³ono: To niech pan, drogi kolego, ubije
tego byka i poka¿e architekturê. Co siê dzia³o na sal, opisaæ nie potrafiê, bo weso³oæ by³a tak ogromna, ¿e choæ minê³o ju¿ 50 lat  to chyba jeszcze echo niesie po
korytarzach Politechniki Wroc³awskiej.

Ze wspomnieñ Profesora Mariana Barskiego
Czas lecia³. Nie wiadomo, kiedy zbli¿a³ siê dyplom. Starzy (prof. Tadeusz Brzoza
oraz prof. Zbigniew Kupiec)  obrazili siê lekko, ¿e ca³a nasza paczka (asystentów)
skrewi³a, obieraj¹c innych promotorów, i w swej naiwnoci chce Go zrobiæ bez protekcji. Nie mia³o to w³aciwie ¿adnego znaczenia, bo system by³ klauzurowy, ca³oæ
rysowa³o siê w sali samodzielnie i pod kontrol¹. Nadszed³ dzieñ egzaminu. Z paru
przedmiotów nas zwolniono, ale trzeba by³o stan¹æ przed komisj¹. I tu problem. Krucho
z garderob¹! Z dum¹ kupi³em nowe tenisówki i wysmarowa³em je past¹ do zêbów 
tak, ¿e wieci³y siê z daleka. Harmonogram dzia³ania ustali³em z Leszkiem Zdekiem
nastêpuj¹co: najpierw ty stajesz w moich spodniach i swojej marynarce, a potem ja
w twojej marynarce. Wygl¹dalimy schludnie, tylko ¿e Fryc (prof. Andrzej Frydecki) w czasie egzaminu patrzy³ ci¹gle na doln¹ czêæ mojej postaci.
Zrozumia³em dopiero chyba po trzydziestu latach, kiedy w Muzeum Architektury
 Profesor Andrzej Frydecki, analizuj¹c stan moralny m³odzie¿y  odezwa³ siê do
mnie: na przyk³ad pan  przecie¿ zdawa³ pan dyplom w bia³ych tenisówkach!
Minê³o od tej pory trochê czasu. Bo w³aciwie, to co najwa¿niejsze i najszczersze
zdarzy³o siê nam, gdy bylimy razem.
(Z tamtych lat..., op. cit.)

W 1953 roku, ju¿ jako architekci, a jednoczenie pracownicy biura Miastoprojekt
Wroc³aw, wygralimy w zespole: (arch. arch. Gerard Alexewicz, Stanis³aw Chronowski, Henryk Majewski oraz Zenon Prêtczyñski) konkurs realizacyjny na Dom
Towarowy w Opolu przy ul. 1 Maja. Jako konsultanta do spraw projektowych i technicznych, zaprosilimy  architekta dowiadczonego i znanego z wielu relacji nie
tylko lwowskich  naszego profesora z lat studiów Andrzeja Frydeckiego Fryca.
Jego dowiadczenia realizacyjne i projektowe, by³y dla nas ¿ó³todziobów architektonicznych bardzo cenne, a wrêcz nieodzowne. Czêste spotkania serdeczne przy
rajsbrecie, Jego porady i wskazówki, sprawi³y, ¿e nasze opracowania projektowe,
jak równie¿ realizacja ww. obiektu przebiega³a bezproblemowo. Bylimy Profesorowi wdziêczni nie tylko za pomoc, ale równie¿ za Jego serdeczny i prawie ojcowski
stosunek, do nas niedawnych studentów. Przekaza³ nam twórcz¹ energiê do dzia³ania  w dziedzinie, która zwie siê  Architektura!
Johann Wolfgang Gothe jest autorem maksymy Am Werk erkennt man den Meister (przy dziele poznaje siê mistrza). Ta maksyma  to recenzja twórczoci Profesora Andrzeja Frydeckiego!
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Znacznej postawy, ale dostojnego sposobu bycia
Raczy³ nam architektom wyk³adaæ Instalacje budowlane
Jako Dyrektor Wodoci¹gów  dawa³ nam wodê niezbêdn¹ do ¿ycia
Odkrywaj¹c nam tej wody  rzeczy dotychczas nieznane.
Urodzi³ siê 28 padziernika 1906 roku w Jale w województwie rzeszowskim. W Jale uczêszcza³ do szko³y podstawowej oraz redniej. Po zdaniu egzaminu dojrza³oci wst¹pi³ na
Wydzia³ In¿ynierii L¹dowej i Wodnej Politechniki Lwowskiej.
Egzamin dyplomowy z³o¿y³ w czerwcu 1933 roku, uzyskuj¹c stopieñ in¿yniera hydrauliki.
Pracê zawodow¹ rozpocz¹³ 19331934 w Zarz¹dzie Miejskim Rzeszowa (Biuro Budowy Wodoci¹gów), jako in¿ynier
budowy i projektant, przy projektowaniu i wykonywaniu
urz¹dzeñ wodoci¹gowych miejskich oraz przy projektowaniu kanalizacji.
W latach 19341936  w Pañstwowym Zarz¹dzie Wodnym
w Nowym S¹czu, jako in¿ynier budowy i projektant  przy
zdjêciach terenowych, projektowaniu i zabudowie potoków górskich. W okresie
19361945  w Zarz¹dzie Miejskim Krakowa, pocz¹tkowo, jako referent spraw wodnych, nastêpnie jako starszy referent budowy w miejskich wodoci¹gach i kanalizacji
 wreszcie jako kierownik oddzia³u i zastêpca Naczelnika Wydzia³u Kanalizacji Krakowa.
W maju 1945 roku przyjecha³ do Wroc³awia  jako pionier odbudowy sieci kanalizacji i wodoci¹gów  obejmuj¹c stanowisko dyrektora technicznego Zak³adów Wodoci¹gowo-Kanalizacyjnych we Wroc³awiu  a¿ do lutego 1950 roku. Od grudnia
1947 roku do emerytury zosta³ zaanga¿owany w Katedrze Budownictwa Wodnego
Politechniki Wroc³awskiej jako adiunkt, przy prowadzeniu æwiczeñ konstrukcyjnych
z wodoci¹gów i kanalizacji, a nastêpnie od 1951 r. jako zastêpca profesora kierownika Katedry Ogrzewania, Wietrzeñ i Instalacji Sanitarnych, od 1952 r. jako kierownik
Katedry Wodoci¹gów i Kanalizacji na Wydziale In¿ynierii Sanitarnej. Na Wydziale
Architektury Politechniki Wroc³awskiej prowadzi³ wyk³ady i æwiczenia z instalacji
budowlanych, od 1949 do 1951 roku. Od 1950 do 1952 r. pracowa³ w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego we Wroc³awiu  pocz¹tkowo jako kierownik pracowni Techniki Sanitarnej przy Centralnym Biurze Projektów Architektonicznych
i Budowlanych, potem jako organizator i kierownik Biura, wreszcie jako g³ówny in-
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¿ynier. Od sierpnia 1952 roku, a¿ do emerytury, pozostawa³ jako konsultant w dziale
techniki sanitarnej tego¿ Biura.
19511953  prodziekan Wydzia³u In¿ynierii Sanitarnej.
19531954  dziekan Wydzia³u In¿ynierii Sanitarnej.
19551958  dziekan Wydzia³u In¿ynierii Sanitarnej.

Praca dydaktyczna  wyk³ady
1. 19461948  wyk³ady z materia³oznawstwa w Pañstwowym Gimnazjum i Liceum
Budowlanym we Wroc³awiu.
2. 19481951  wyk³ady z domowych urz¹dzeñ wodno-kanalizacyjnych w Pañstwowym Zak³adzie Higieny we Wroc³awiu.
3. 19501951  wyk³ady instalacje wodno-kanalizacyjne na Wydziale In¿ynierii.
4. 19511953  wyk³ady instalacje sanitarne na Wydziale In¿ynierii Sanitarnej.
5. 19511954  wyk³ady instalacje wodno-kanalizacyjne, encyklopedia wodno-kanalizacyjna, przemys³owe instalacje wodne oraz wodoci¹gi i kanalizacje w Wy¿szej Szkole In¿ynierskiej we Wroc³awiu.

Odznaczenia
1. Dyplom uznania za pracê organizacyjn¹ i kszta³cenie kadr technicznych we Wroc³awskim Biurze Budownictwa Komunalnego.
2. Dyplom uznania za aktywn¹ pracê w ¿yciu naukowym Politechniki Wroc³awskiej  1955.
3. Medal 10-lecia Polski Ludowej i Z³oty Krzy¿ Zas³ugi  1957.
Profesor Tadeusz Gabryszewski, przybli¿y³ nam architektom nieznane, wspó³czesne osi¹gniêcia w projektowaniu wszelkich instalacji miejskich, osiedlowych i domowych. Wielka to by³a pomoc w naszej pracy architekta.
Zmar³ we Wroc³awiu w 1995 r. w wieku 89 lat.
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Profesor Józef Gêbczak (19111979)
Prace pionierskich dokonañ  lista bardzo d³uga
30 lat ofiarnych  odzyskane dla kultury bia³e kruki
Reanimacja Muzealnictwa l¹skiego  to Jego zas³uga
Odkrywa³ i rozszerza³ nam nieznany wiat sztuki.
Profesor Józef Gêbczak urodzi³ siê 13 lutego 1911 roku
w Krakowie. Krakowianin z urodzenia, Wroc³awianin z wyboru. Ukoñczy³ Gimnazjum im. B. Nowodworskiego w Krakowie w 1931 roku i tam studiowa³ przed wojn¹ historiê
sztuki na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jagielloñskiego. W czasie wojny pracowa³ jako nauczyciel, prowadz¹c tajne nauczanie w G³owaczowej (dawny powiat Dêbica), zorganizowane przez Kuratorium Krakowskiego Okrêgu
Szkolnego. Koniec wojny zasta³ Józefa Gêbczaka w Krakowie, gdzie 8 maja 1945 roku przyj¹³ Go Profesor Stanis³aw
Kulczyñski w sk³ad organizowanej Grupy Naukowej m. Wroc³awia. Ju¿ 10 maja przyst¹pi³ do pracy we Wroc³awiu,
w Referacie Bibliotek, by od 14 czerwca obj¹æ obowi¹zki zastêpcy kierownika Referatu Muzeów i Ochrony Zabytków przy Pe³nomocniku Ministra Owiaty we Wroc³awiu. W kilka dni póniej, 18 czerwca, profesor Stanis³aw Lorentz, jako dyrektor
Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki, mianowa³ Józefa Gêbczaka zastêpc¹ kierownika swojej Delegatury we Wroc³awiu. Wówczas te¿ podj¹³ On pracê asystenta w uniwersyteckim Zak³adzie Historii Sztuki; tu
w 1947 roku ukoñczy³ i obroni³ swoj¹ pracê magistersk¹ pt. Twórczoæ rzebiarska Wac³awa Szymanowskiego (18501930). Kiedy w 1947 roku powo³ano do ¿ycia we Wroc³awiu Muzeum Pañstwowe, Józef Gêbczak zosta³ naturaln¹ niejako kolej¹ rzeczy
jednym z piêciu ówczesnych asystentów tej placówki, gdy¿ z racji swych wczeniejszych dzia³añ najlepiej zna³ jej zbiory. W zwi¹zku z reorganizacj¹ muzealnictwa
1 stycznia 1950 roku Muzeum przemianowano na pe³ni¹ce funkcje okrêgowego Muzeum l¹skie, Józef Gêbczak obj¹³ wtedy stanowisko kustosza biblioteki  zgodnie
z najbardziej ¿ywymi z jego licznych zainteresowañ. Nie zrezygnowa³ z nich równie¿ w okresie pe³nienia obowi¹zków dyrektora Muzeum  od marca 1953 r. do maja
1959 r.  i do przejcia na emeryturê w 1977 r. kierowa³ zbiorami bibliotecznymi.
Pozosta³ w bibliotece i po 1977 r., choæ w mniejszym wymiarze godzin, podejmuj¹c
opracowywanie tzw. zbiorów specjalnych (archiwalia muzealne, zbiór rêkopisów
i kartograficzny itp.), które ca³e ¿ycie starannie zbiera³, a którym wród pilniejszych
spraw bie¿¹cych nie móg³ siê powiêciæ.
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W okresie ponadtrzydziestoletniej pracy muzealnej Józef Gêbczak podejmowa³
ró¿ne zadania na rzecz odnowy zabytków i organizacji wroc³awskiego muzealnictwa. Szczególnie wielkie i maj¹ce zasadnicze znaczenie dla losów naszego Muzeum
s¹ Jego zas³ugi w pierwszych latach pracy we Wroc³awiu. Odnajdywa³ On wówczas i zabezpiecza³ rozproszone w miecie i terenie zbiory sztuki, w tym tak¿e muzealne, jak i zbiory biblioteczne oraz archiwalia konserwatorskie. Jego skrupulatnoæ archiwisty z powo³ania i zapa³ pioniera kultury polskiej na odzyskanej ziemi
przyczyni³y siê walnie do tego, ¿e tak wiele ze spucizny artystycznej regionu uratowano dla nastêpnych pokoleñ. Zdo³a³ np. rozszyfrowaæ tajne spisy wywiezionych
zabytków, co pozwoli³o sporz¹dziæ rejestr prawie 90 sk³adnic, w których ukryte by³y
ró¿ne zbiory l¹skie i niektóre zrabowane w Polsce  muzealia, ksiêgozbiory, zabytki kocielne czy zbiory instytucji naukowych. Nic zatem dziwnego, ¿e sprawozdanie z pierwszych dzia³añ muzealnych we Wroc³awiu, które Józef Gêbczak opublikowa³ w pierwszym tomie Roczników Sztuki l¹skiej jest poniek¹d i sprawozdaniem
z Jego w³asnych dokonañ.
Nie mniejsze s¹ zas³ugi Józefa Gêbczaka przy wspó³tworzeniu Muzeum. Ogrom
pracy powiêci³ On wówczas ewidencji i wstêpnemu opracowaniu zabezpieczonych
muzealiów, staraniom o urz¹dzenia, niezbêdny sprzêt i wyposa¿enie gmachu dla
przechowywania i eksponowania zabytków.. Wspó³dzia³a³ ofiarnie w sprawach odbudowy naszych budynków i wszelkich pracach organizacyjnych zwi¹zanych
z otwarciem Muzeum w 1948 r., a póniej w nakrelaniu zakresu dzia³ania i perspektyw rozwojowych zarówno Muzeum we Wroc³awiu, jak i muzeów regionalnych
na Dolnym l¹sku; nad realizacj¹ tych programów czuwa³ w okresie swojego dyrektorowania.
Józef Gêbczak by³ z zami³owania bibliofilem; energia i zapa³, jakie od pierwszych
dni swej pracy we Wroc³awiu powiêci³ gromadzeniu, urz¹dzaniu i wzbogacaniu
ksiêgozbioru muzealnego dalece przekracza³y konwencjonalne obowi¹zki bibliotekarza. Jemu zawdziêczamy stworzenie tego warsztatu pracy dla wielu ju¿ pokoleñ
l¹skich historyków sztuki (nie tylko pracowników Muzeum), bo starania Józefa
Gêbczaka sprawi³y, ¿e jest to najlepszy zbiór w zakresie dawnej sztuki regionu. Józef
Gêbczak sam publikowa³ niewiele, ale Jego pomoc bibliograficzna  a wiêc udzia³
 we wszystkich niemal powstaj¹cych we Wroc³awiu pracach naukowych kolegów
z Muzeum, studentów czy konserwatorów, jest niezmierzony. Nie by³o te¿ wystawy czy katalogu muzealnego, w których powstaniu Józef Gêbczak nie s³u¿y³by sw¹
wiedz¹ bibliograficzn¹ (jej symbolicznym wyrazem s¹ og³aszane przezeñ kolejne
Bibliografie sztuki na l¹sku). Nieograniczenie powiêca³ swój czas, wyszukuj¹c potrzebuj¹cym: ksi¹¿ki, ród³a ikonograficzne, archiwalia; m.in. dlatego pracowa³ zawsze w bibliotece do pónych godzin wieczornych.
Nie tylko wroc³awskie Muzeum Narodowe i jego pracownicy zawdziêczaj¹ bardzo wiele ofiarnej pracy Józefa Gêbczaka, szerokie jest grono ludzi, którzy korzystali z Jego spo³ecznego zaanga¿owania w sprawy kultury i nauki Wroc³awia, by³
wszak przez szereg lat prezesem i dzia³aczem Wroc³awskiego Oddzia³u Stowarzyszenia Historyków Sztuki, równie¿ spo³ecznie pracowa³ w Towarzystwie Mi³oni-
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ków Wroc³awia. W tych kontaktach odznacza³ siê rzadk¹ skromnoci¹ i bezporednioci¹, a jego skrupulatnoæ i bezinteresownoæ by³y przys³owiowe. Takim pozostanie w naszej wdziêcznej pamiêci.
mieræ zabra³a nagle Józefa Gêbczaka, cz³owieka, którego ca³e ¿ycie zawodowe
splot³o siê nierozdzielnie z histori¹ Muzeum Narodowego we Wroc³awiu, bo od zarania tej placówki a¿ do chwili mierci powiêca³ siê sprawom muzeum z ofiarnoci¹ i wielk¹ pracowitoci¹. Wspó³tworzy³ powstaj¹c¹ w niezwyk³ych warunkach
instytucjê jako m³ody asystent, z ni¹ razem rós³ w dowiadczenia fachowe i wiedzê,
równolegle z ni¹ osi¹gn¹³ etap pierwszych podsumowañ: w³anie przed mierci¹,
na stanowisku kuratora, rozpocz¹³ opracowanie z³o¿onych losów wroc³awskiego
muzealnictwa.
Przytoczony tekst pochodzi z opracowania Leszka Itmana (kolegi ze wspólnej
³awy z Gimnazjum i Liceum im. T. Kociuszki w Kaliszu), Józef Gêbczak, Roczniki
Sztuki l¹skiej. Tom XIII, Wroc³aw 1983.
Dzieje sztuk plastycznych, o których snu³ ciekawe opowieci; rozszerza³y nasz¹
wiadomoæ plastyki wiatowej  da³y nam wiele satysfakcji i radoci. Profesor bêd¹c kustoszem Muzeum Narodowego we Wroc³awiu, w jego uroczych wnêtrzach
na eksponatach wyjania³ nam ¿ó³todziobom i przybli¿a³ wartoci kultury plastycznej. Jego ciekawy zestaw przeroczy sprawi³, ¿e nieprzemijaj¹ce piêkno tego
wiata zosta³o utrwalone w naszej wiadomoci. Budynek Muzeum Narodowego
we Wroc³awiu  kojarzy siê zawsze z tym sympatycznym cz³owiekiem, którego pasj¹ ¿yciow¹  by³o tworzenie i ochrona kultury plastycznej.
Zmar³ 28 grudnia 1979 roku we Wroc³awiu.

Prace naukowe
1.
2.
3.
4.

Elementy plastyczne w twórczoci literackiej Cypriana Kamila Norwida.
Mauzoleum Piastowskie w Legnicy.
Rozprawa doktorska Sztuka, jako forma wiadomoci spo³ecznej.
Wyk³ady Dzieje Sztuk Plastycznych na Wydziale Architektury Politechniki Wroc³awskiej,
19481950.
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We Wroc³awiu by³ pionierem szkolnictwa wy¿szego
Jego inicjatywa oraz zas³uga  Wydzia³u Architektury powstanie
Jedenacie prac naukowych  plon niestety ¿ycia krótkiego
Wdziêczni za przekazan¹ wiedzê oraz za spotkania.
Urodzi³ siê 5 kwietnia 1911 roku w Samborze, jako syn
urzêdnika starostwa Stanis³awa i Emilii z domu Gañczakowskiej. Szko³ê redni¹ ukoñczy³ w 1929 r. w Tarnobrzegu
i zaraz wyjecha³ na rok na studia do Grenoble we Francji.
W 1930 r. powróci³ do Polski i zapisa³ siê na Wydzia³ Architektury Politechniki Lwowskiej, który ukoñczy³ w 1939 r.
Zmobilizowany do wojska przeszed³ kampaniê wrzeniow¹
1939 r. i wróci³ do Lwowa. Od koñca tego roku zosta³ zatrudniony, jako pracownik naukowy w Muzeum Lubomirskich, a w 1940 r. przeszed³ w tym samym charakterze do
Muzeum Przemys³u Artystycznego. Po wkroczeniu do Lwowa wojsk niemieckich przeniós³ siê do Krakowa, gdzie ju¿
przebywa³ do koñca wojny. Pracowa³ jako in¿ynier-konstruktor w niemieckich firmach zwi¹zanych z filmem, uczestnicz¹c zarazem
w pierwszych pracach badawczych w benedyktyñskim zespole Tyñca.
W marcu 1945 r., bezporednio po wyzwoleniu Krakowa z r¹k niemieckich,
zacz¹³ pracowaæ jako kierownik biura projektowego w Urzêdzie Wojewódzkim,
a zarazem pomagaæ przy organizowaniu Wydzia³u Architektury w nowej w tym
miecie Politechnice. Zosta³ jednak zaproszony przez prof. Stanis³awa Kulczyñskiego
 pe³nomocnika Ministra Owiaty do zorganizowania we Wroc³awiu szkó³ wy¿szych. Od wrzenia 1945 r. zosta³ kierownikiem referatu budowlanego, odpowiedzialnym za przygotowanie gmachów uczelni do rozpoczêcia zajêæ, ale ju¿ od listopada zosta³ jednoczenie zatrudniony jako pracownik naukowy w Politechnice
Wroc³awskiej. Jemu, jak siê zdaje, przypada palma pierwszeñstwa w inicjatywie
zorganizowania we Wroc³awiu Wydzia³u Architektury.
Od 15 grudnia 1945 r. pracowa³ jako adiunkt w Katedrze Budowy Miast i Osiedli,
wspó³pracuj¹c z prof. Tadeuszem Wróblem. Przede wszystkim jednak prowadzi³
zajêcia z nauki rysunku architektonicznego oraz æwiczenia z form architektonicznych. W ramach æwiczeñ z kompozycji najprostszych form architektonicznych wykonywalimy projekty: kapliczek przydro¿nych, przystanków autobusowych
i tramwajowych, kiosków prasy, s³upów reklamowych oraz plakatów  wówczas
aktualnych z Wycigu Pokoju. Pokonywalimy pod okiem Profesora  architek-
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ta z dowiadczeniem  pierwsze stopnie wtajemniczenia do zawodu, wyk³ada³ zarazem architekturê studentom Wydzia³u In¿ynierii. Od roku akademickiego 1947/
1948 pracowa³ jako adiunkt w katedrze Budownictwa Utylitarnego.
O¿eni³ siê z Jadwig¹ Turowsk¹, która w 1946 r. zmar³a przy porodzie synka,
a wkrótce zmar³o i dziecko. Wywar³o to ogromny wp³yw na póniejsze ¿ycie Jerzego Hawrota.
Jego wyk³ady i æwiczenia by³y wstêpnym wyg³adzaniem wie¿ych adeptów architektury. Praca mozolna dla wychowawcy  mozolna dla studentów  ale dziêki
znakomitej metodzie nauczania, Jego doradztwu i prowadzeniu tematu z arsena³u najprostszych form  wybierano zawsze formê najciekawsz¹. By³o to znakomite
przedszkole nauki zawodu, dla póniejszych architektów. Æwiczenia z liternictwa
klasycznego to utrwalenie na planszach myli znakomitych ludzi renesansu.
Profesor Jerzy Hawrot uczy³ studentów rzeczy nieocenionej  zachowania m³odzieñczej pewnoci siebie. Przy pomocy pozornie nie zwi¹zanych z tematem opowieci uzmys³awia³ nam, ¿e istnieje inny wiat, druga strona lustra, nieistniej¹cy,
ale tak samo realny. Uczy³, ¿e architektura, jako sztuka stanowi ³¹cznik miêdzy
tymi wiatami za pomoc¹ jêzyka, form, znaków i symboli, którymi siê pos³ugujemy. Odkrywcze to myli Profesora i niezapomniane!
W pracy naukowej oddawa³ siê w szczególnoci badaniom:
1. konstrukcji i materia³u pierwotnego budownictwa od czasów paleolitu,
2. architektury wczesnego redniowiecza w Europie oraz pocz¹tków architektury romañskiej w Polsce.
W 1950 r. doktoryzowa³ siê na podstawie rozprawy pt. Opactwo w. Wincentego
we Wroc³awiu na tle wspó³czesnego budownictwa. By³ pierwszym doktorem polskiego Wydzia³u Architektury we Wroc³awiu. W roku akademickim 1951/1952 na zaproszenie Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Szczecinie obj¹³ tam kierownictwo Katedry Historii Architektury Powszechnej, jako profesor kontraktowy. Szko³ê tê
jednak w zakresie architektury zlikwidowano, wiêc powróci³ na wydzia³ wroc³awski. Od 1 marca 1953 r. pracowa³ w katedrze Historii Architektury, 1 wrzenia 1954
r. obj¹³ kierownictwo Zak³adu Historii Architektury Staro¿ytnej i redniowiecznej. W maju 1956 r. przyznano mu tytu³ docenta. Prowadzi³ tak¿e zajêcia z konserwacji zabytków.
Jerzy Hawrot podj¹³ w latach 19481949 prace badawcze nad romañszczyzn¹
na l¹sku. Jemu nale¿y przypisaæ ods³oniêcie murów romañskiego kocio³a w. Jakuba i opublikowanie wyników badañ. Kolejnym polem Jego badañ by³ teren, na
którym kiedy we Wroc³awiu sta³o opactwo benedyktynów pw. NM Panny i w.
Wincentego. Zaj¹³ siê Hawrot tak¿e badaniami w Krakowie, przede wszystkim
kocio³a w. Salwatora, gdzie ustali³ formê jego wschodniego zakoñczenia, istnienia pastoforiów. By³y to na ówczesny czas sensacyjne odkrycia. Zajmowa³ siê tak¿e kocio³em w. Wojciecha na krakowskim rynku, a ponadto najstarszymi resztkami budownictwa na Wawelu. W ogóle interesowa³o Go najstarsze budownictwo.
Niezale¿nie od publikacji monograficznych przygotowywa³ teksty hase³ do S³ownika staro¿ytnoci s³owiañskich. Dzisiaj nikt nie mo¿e powa¿nie zajmowaæ siê polsk¹ romañszczyzn¹, nie siêgaj¹c do opracowañ Jerzego Hawrota.
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Jerzy Hawrot by³ te¿ niezwykle utalentowanym malarzem. Malowa³ zarówno
akwarel¹, jak i olejem, zarówno pejza¿e, jak te¿ portrety, czy kompozycje figuralne.
Nigdy nie wystawia³ publicznie, ale kilka, a mo¿e kilkanacie obrazów siê zachowa³o. Zajmowa³ siê tak¿e projektowaniem architektonicznym. Konsultowa³ rozwi¹zania urbanistyczne dla Wroc³awia, wykona³ (wspólnie z Olgierdem Czernerem)
pierwszy szkicowy projekt tzw. ma³ej obwodnicy, dzi znanej jako ul. Kazimierza
Wielkiego. Mia³ pewne teoretyczne koncepcje co do sposobu rozwi¹zania mieszkañ
w warunkach sk¹pych normatywów powierzchniowych. To w³anie próbowa³ zasugerowaæ w projekcie obudowy wy¿ej wspomnianej trasy. W urbanistyce osiedlowej nawi¹zywa³ do rozwi¹zañ znanych z awangardowych projektów i realizacji Berlina, Frankfurtu i Wiednia.
Zmar³ nagle, po krótkiej chorobie, 15 marca 1962 r. i jest pochowany na cmentarzu w. Wawrzyñca we Wroc³awiu. Nale¿a³ niew¹tpliwie do bardzo zas³u¿onych
pionierów wroc³awskiego Wydzia³u Architektury i wroc³awskiej Politechniki. By³
cz³owiekiem pogodnym, dowcipnym, rzetelnym, kole¿eñskim, sk³onnym do powiêceñ.

Prace naukowe
1. Najstarsze kocio³y wroc³awskie.
2. Sobótka: Odkrycia i wykopaliska.
3. Opactwo w. Wincentego we Wroc³awiu na tle wspó³czesnego budownictwa.
4. redniowieczne zabudowania Wawelu.
5. S³upy bazyliki w. Trójcy w Strzelinie.
6. Koció³ w. Salwatora na Zwierzyñcu w Krakowie.
7. Koció³ w. Wojciecha w Krakowie i ród³a jego form.
8. Problemy konstrukcyjne dachów pierwotnych budowli.
9. Problematyka przedromañskich i romañskich rotund ba³kañskich, czeskich i polskich.
10. Sztuka romañska w ksi¹¿ce Sztuka Wroc³awia.
11. Sprawozdanie z prac archeologicznych i architektonicznych w kociele cmentarnym w Niemczy.

Anegdota
Na Wydziale Architektury roku akademickiego 1947/48 by³o czterech kolegów
uprawiaj¹cych lekkoatletykê, których Profesor Jerzy Hawrot  opiekun wroc³awskiego
AZS  otoczy³ opiek¹. Byli to: Zygmunt Biernacki, Tadeusz Burka, Janusz Sad³owski i p. Jacek Udziela.
Wspomina Tadzio Burka:
Powracaj¹c do dzia³alnoci doktora Hawrota, który bezsprzecznie znacznie wiêkszym by³ znawc¹ i odkrywc¹ rotund romañskich, ni¿ tajników sportu, to jednak i na
tej niwie dzia³a³ odkrywczo. Ju¿ wtedy w miarê skromnych mo¿liwoci AZS wprowadzi³ do¿ywianie sportowców. Po ka¿dym treningu czêstowa³ nas kostk¹ cukru,
a dla biegaczy za³atwia³ abonament w sklepie spo¿ywczym na codzienn¹ porcjê: 2 jajka i szklanka mietany. Wyprzedzi³ równie¿ dzisiejszych specjalistów od odnowy
biologicznej.
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Profesor Roman Hlibowicki (19111999)
W wiadomoci naszych studiów mi³e odkrywam fragmenty
Profesor Roman Hlibowicki  Miernictwa elementy
Ju¿ ¿aden nieznany reper  wiadomoci naszej nie zmieni
Dziêkujemy za Piêkn¹ Szko³ê Wymierzalnej Przestrzeni.
Urodzi³ siê 8 wrzenia 1911 roku w Przemylu, jako syn
Amalii z Lewickich Hlibowickiej i Józefa Hlibowickiego urzêdnika dyspozytorni kolejowej. Do szkó³ powszechnych uczêszcza³ we Lwowie, i tu te¿ rozpocz¹³ naukê w gimnazjum
od roku 1922. Po z³o¿eniu egzaminu dojrza³oci w maju 1930 r.
wstêpuje we wrzeniu na Politechnikê Lwowsk¹ na Wydzia³
In¿ynierii L¹dowej i Wodnej, Oddzia³ Mierniczy. Nie mog¹c
podo³aæ bie¿¹cym potrzebom materialnym, przy licznej rodzinie (piêciu braci i siostra), zmuszony by³ w czasie studiów
pracowaæ zarobkowo, a po mierci ojca (1933 r.) przerwaæ studia. Od tego czasu pracow¹³ jako technik w prywatnych biurach mierniczych, w Biurze Pomiarów i Regulacji m. Borys³awia. W tym czasie nie traci³ kontaktu z uczelni¹; zdaj¹c
egzaminy. Po ustaniu dzia³añ zbrojnych w roku 1939 powróci³
do Lwowa i do roku 1941 uzupe³ni³ braki w studiach. W czasie niemieckiej okupacji
pracowa³ na Politechnice, oddaj¹c pracê dyplomow¹ i w grudniu 1942 r. z³o¿y³ egzamin dyplomowy.
Po wkroczeniu Czerwonej Armii do Lwowa zosta³ przyjêty na Politechnikê
w charakterze asystenta do Katedry Geodezji. Na tym stanowisku pozostaje do wrzenia 1945 r., kiedy to transportem zorganizowanym przez pracowników Politechniki odjecha³ do Krakowa. Tutaj w listopadzie tego¿ roku, w myl zarz¹dzenia, z³o¿y³
znów egzamin dyplomowy. Na wydzia³ach politechnicznych, przy Akademii Górniczej w Krakowie, mianowany starszym asystentem przy Katedrze Miernictwa, pracowa³ tam przez rok ak. 1945/1946. Na nastêpny rok, tzn. 1946/1947, zwolniony na
w³asn¹ probê, przenosi siê do Wroc³awia, gdzie na Politechnice Wroc³awskiej
w Katedrze Miernictwa pracowa³ w charakterze adiunkta, a póniej profesora w Katedrze Miernictwa w Wy¿szej Szkole Rolniczej we Wroc³awiu (a¿ do emerytury).
Tam wyk³ada³: miernictwo, geometriê wykreln¹, topografiê i kartografiê matematyczn¹, geodezjê wy¿sz¹, astronomiê geodezyjn¹ oraz geodezjê dynamiczn¹.
Zmar³ 15 czerwca 1999 roku w Lublinie i tam zosta³ pochowany.
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Anegdoty
 Z elementów miernictwa wynielimy znajomoæ odczytywania podk³adów geodezyjnych, na których powstawa³y projektowane przez nas budowle o osiedla. Nasza
trójka muszkieterów (Jerzy Dawnis, Tadeusz Fr¹tczak, Zenon Prêtczyñski) otrzyma³a do wykonania w ramach zajêæ z Elementów miernictwa ci¹g niwelacyjny,
a mianowicie odczytanie ró¿nicy wysokoci dwóch nieznanych nam reperów
w trudnym terenie Wroc³awia. By³o to zadanie trudne, wielokrotnie powtarzane przez
moich kolegów. W katedrze miernictwa mia³em kolegê, wtyczkê znakomit¹
p. Stefana J..., który nam poda³ wysokoci pierwszego i ostatniego repera. Chodzilimy w trójkê z minami znawców tematu z niwelatorami i tyczkami pod pach¹ 
i trwa³o to bardzo d³ugo. Plon swej pracy przedstawilimy w formie piêknie opracowanego elaboratu. Profesor spojrza³, przegl¹dn¹³ i rzek³: Drodzy panowie! Zrobilicie to na pi¹tkê!, i tak¹ ocenê wpisa³ nam do indeksu!
 Profesor Roman Hlibowicki by³ sympatyczny i obdarzony poczuciem humoru,
prawdziwy Arbiter Elegantiarum, gdy by³ gociem naszego zjazdu (rok 19471951),
przyzna³em siê do reperowego przestêpstwa. Profesor umiechn¹³ siê, ucisn¹³ d³oñ
przestêpcy i rzek³: Kolego, przebaczam! Przyj¹³em to z zadowoleniem i mi³o
wspominam tego sympatycznego cz³owieka.

Ze wspomnieñ Staszka Wyszyñskiego
 Æwiczenia z miernictwa prowadzone by³y w grupach. Grupowym moim by³
Stefan Chojnacki  przej¹³ siê swoj¹ rol¹ i obs³ugiwa³ aparaturê pomiarow¹  my
bylimy za tyczkarzy i ³aciarzy. Ten niedostatek obeznania z aparatur¹ zemci³ siê
na mnie. Na egzaminie zdawalimy trójkami  jednym obok mnie by³ Tadzio Kociuk. Moje niedostatki wiedzy odkry³ Profesor  egzaminator, i gdy zacz¹³em opisywaæ dzia³anie planimetra, zapyta³, czy znam planimetr? Odpowiedzia³em zgodnie
z prawd¹! Panie Profesorze  widzia³em na wystawie w sklepie przy ul. widnickiej! Obecni wraz z Profesorem Romanem Hlibowickim parsknêli d³ugim, szczerym
miechem... Nasta³a cisza... Proszê ju¿ nie zwiedzaæ wystaw przy ul. widnickiej,
ale tu w Katedrze Miernictwa szczegó³owo zapoznaæ siê z planimetrem, postudiowaæ i do ponownego spotkania!
(Z tamtych lat..., op. cit.)
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Profesor Marian Janusz (19051992)
Dziedzina wiedzy dla architektów szczególna
Rzecz im nieznana  mechanika ogólna,
W której ró¿nej maci potê¿ne si³y
Nam architektom  zawsze siê znosi³y!
Zosta³a z wyk³adów sentencja nader mi³a,
Która ¿yciow¹ furorê zrobi³a.
Tak krawiec kraje,
Jak mu materii staje.
Urodzi³ siê we Lwowie dnia 2 lutego 1905 roku. Do szko³y powszechnej i Pañstwowego Gimnazjum matematycznoprzyrodniczego im. niadeckich uczêszcza³ we Lwowie, gdzie
w maju 1923 roku zda³ egzamin dojrza³oci.
W latach 19231928 studiowa³ na Wydziale In¿ynierii L¹dowej i Wodnej Politechniki Lwowskiej. Z powodu trudnoci finansowych i koniecznoci zarobkowania  egzamin dyplomowy z³o¿y³ dopiero w 1938 roku  uzyskuj¹c stopieñ
i tytu³ akademicki in¿yniera dróg i mostów.
Zawodowo zacz¹³ pracowaæ w roku 1928  zosta³ zastêpc¹
asystenta Katedry Statyki Budowli i Budownictwa ¯elaznego na Wydziale In¿ynierii L¹dowej i Wodnej pod kierownictwem Jana Boguckiego. W roku 1929 przeniós³ siê do Katedry Mechaniki Ogólnej, kierowanej przez W³odzimierza Burzyñskiego. Od 1934 do
1938 roku, pracowa³ w charakterze m³odszego asystenta pod kierownictwem Wojciecha Rubinowicza i Franciszka Vetulaniego  uzyskuj¹c w 1938 roku funkcjê starszego asystenta. W roku 1939 przeniós³ siê w charakterze adiunkta na Wydzia³ Mechaniczny Politechniki Lwowskiej, gdzie a¿ do sierpnia 1949 roku pracowa³ stale
pod naukowym i dydaktycznym kierownictwem W³odzimierza Burzyñskiego
(z krótk¹ przerw¹ podczas okupacji). Równoczenie z prac¹ tej katedrze by³ zatrudniony od 1936 roku w Pañstwowej Szkole Technicznej we Lwowie pod kierownictwem prof. Klaudiusza Filasiewicza. Wyk³ada³ tam mechanikê teoretyczn¹, wytrzyma³oæ materia³ów oraz fizykê z maszynoznawstwem.
Po zajêciu Lwowa przez okupantów sowieckich pracowa³ w Lwowskim Politechnicznym Instytucie w charakterze asystenta do roku 1942.
Gdy po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej nast¹pi³a czasowa okupacja przez
hitlerowców  pozosta³ we Lwowie, pracowa³ w Polskiej Szkole Technicznej, jako
wyk³adowca mechaniki. Po oswobodzeniu Lwowa przez wojska sowieckie wróci³
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do pracy w Lwowskim Politechnicznym Instytucie w charakterze docenta i wyk³adowcy wytrzyma³oci materia³ów a¿ do repatriacji  do kwietnia 1946 roku.
Po zakoñczeniu wojny przyjecha³ do Gliwic wraz z prof. Burzyñskim i liczn¹ grup¹
pracowników naukowych Politechniki Lwowskiej, którzy organizowali Politechnikê l¹sk¹. Od maja 1946 roku do przejcia na emeryturê w padzierniku 1975 roku
pracowa³ w Politechnice l¹skiej kieruj¹c Katedr¹ Mechaniki i Wytrzyma³oci Materia³ów i przejciowo Katedr¹ Teorii Konstrukcji, pocz¹tkowo jako zastêpca profesora, od 1950 roku jako profesor nadzwyczajny, a od 1965 jako profesor zwyczajny.
Stopieñ doktora uzyska³ w 1949 roku. By³ dziekanem Wydzia³u In¿ynieryjno-Budowlanego w latach 19521955 i prorektorem w latach 19551959. Profesor Marian
Janusz by³ tak¿e w latach 19591971 organizatorem i dziekanem Wydzia³u Wychowania Technicznego oraz kierownikiem Katedry Technologii Ogólnej w Uniwersytecie l¹skim w Katowicach. By³ odznaczony m.in. Krzy¿em Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji
Narodowej oraz wysokim Medalem Papieskim Pro Eccelesia et Pontifice.
Profesor Marian Janusz by³ zwi¹zany cile z Politechnik¹ Wroc³awsk¹. Na zaproszenie ówczesnego prorektora Politechniki, prof. Edwarda Suchardy obj¹³ w 1946
roku kierownictwo i organizacjê Katedry Wytrzyma³oci Materia³ów i Statyki Budowli, któr¹ to funkcjê pe³ni³ przez 10 lat, do 1956 roku, doje¿d¿aj¹c do Wroc³awia
z Gliwic, gdzie zamieszka³ na sta³e. Pojawienie siê Profesora Mariana Janusza
w Politechnice Wroc³awskiej, jako jedynego z pierwszych profesorów organizuj¹cego siê wówczas Wydzia³u In¿ynierii, stanowi³o powa¿ne wzmocnienie ówczesnej
Politechniki Wroc³awskiej, kiedy to uczelnie wy¿sze, zw³aszcza na terenach odzyskanych mia³y powa¿ne trudnoci ze skompletowaniem kadry, organizacj¹ dydaktyki i pracy naukowej.
Profesor Marian Janusz wyk³ada³ studentom Wydzia³u In¿ynierii (póniejszego
Wydzia³u Budownictwa L¹dowego), architektom i studentom Wydzia³u In¿ynierii
Sanitarnej nastêpuj¹ce przedmioty: mechanika ogólna, wytrzyma³oæ materia³ów, statyka budowli i hydromechanika. Zorganizowa³ w krótkim czasie katedrê m³odszych
pracowników nauki, zorganizowa³ pracê naukow¹ w zakresie teorii i badañ dowiadczalnych konstrukcji na modelach, zorganizowa³ laboratorium badañ modelowych.
W ci¹gu 10-letniej pracy w Politechnice Wroc³awskiej wypromowa³ 3 doktorów.
Wród jego wroc³awskich bezporednich wychowanków jest 3 profesorów i 2 docentów. Wielu uczniów jest wybitnymi znanymi konstruktorami i organizatorami
przemys³u.
Profesor Marian Janusz nale¿a³ do tych wielkich profesorów o szczególnie silnej
osobowoci, których studenci nigdy nie zapominaj¹. By³ najwybitniejszym wyk³adowc¹ owych czasów. Wyk³ada³ niezwykle jasno, piêkn¹ polszczyzn¹ w specjalistycznym stylu, który ujmowa³ s³uchaczy i wzbudza³ zainteresowanie przedmiotem.
Profesor Marian Janusz budzi³ respekt i szacunek do swojej osoby, a równoczenie
podziw i szczer¹ sympatiê. Przeszed³ do niezapomnianej legendy swych studentów
i legendy czasów, w których z nami przebywa³.
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Pierwszy wyk³ad w 1947 roku na Wydziale Architektury rozpocz¹³ Profesor Marian Janusz s³owami: Nie z woli-swawoli, lecz z woli obowi¹zku  uczycie siê Pañstwo tego piêknego przedmiotu, jakim jest statyka i wytrzyma³oæ materia³ów.
Profesor Marian Janusz, postaæ o wielkim poczuciu humoru, pozostanie w naszej pamiêci jako wyj¹tkowo prawy i szlachetny cz³owiek, wielkiej miary Polak,
w czasie okupacji ¿o³nierz AK i wiêzieñ powojenny w 1945 roku. Swoj¹ postaw¹
w ró¿nych sytuacjach uczy³ nas, jak ¿yæ godnie, godnoæ sw¹ szanowaæ i jej nie zatraciæ. By³ przyjazny naszym ambicjom. By³ niezale¿ny wobec wielkich. By³ dowiadczony wielu cierpieniami.
Notujemy jeszcze jedno odejcie naszych profesorów i wiadomoæ niszcz¹cej si³y
czasu. ¯y³ cicho i skromnie. Pracowa³ dla ludzi. Zmar³ w wieku lat 84 w nocy z 6 na
7 kwietnia 1982 roku, w trzy dni po mierci swej ¿ony p. Heleny Januszowej.
Jego wyk³ady by³y wspania³ymi oracjami  dotychczas nieznane nam prawa mechaniki by³y nie tylko klarownie podane, ale wyg³oszone w jêzyku polskim, któremu Profesor Jan Miodek nada³by miano Ojczyzna  polszczyzna. Profesor by³ nie
tylko erudyt¹, ale i humanist¹  Jego bowiem tzw. zwischenrufy wywo³ywa³y salwy
miechu i ogóln¹ weso³oæ na sali. Uroczy cz³owiek i niezapomniany, i takim Go
zapamiêta³em.
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Profesor Tadeusz Kozaczewski (19161992)
Pionierem by³ pierwszym  wroc³awskiej odbudowy
Odkrywaj¹c zabytki  na miarê Schliemanna
Pracoholik nauki  do powiêceñ gotowy
Jego praca ogromna, odkrywcza, ceniona i znana.
Urodzony 1 stycznia 1926 roku w Z³oczowie k. Sieradza.
Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kociuszki w Kaliszu
ukoñczy³ zdaj¹c maturê, po której bezporednio poszed³ do
Podchor¹¿ówki w Zegrzu pod Warszaw¹. Tam zasta³a Go
wojna w 1939 roku. Walczy³ w kampanii wrzeniowej pod
Legionowem, gdzie 13 wrzenia 1939 roku zosta³ ranny. Po
wyjciu ze szpitala podj¹³ pracê w firmie niemieckiej Vilbra. W firmie tej by³a jednostka konspiracyjna Armii Krajowej, do której wst¹pi³ pod pseudonimem Pingwin. Zaj¹³
siê szkoleniem ¿o³nierzy w Puszczy Kampinowskiej, gdzie
pozosta³ do koñca wojny.
Po wojnie przyjecha³ do Wroc³awia, gdzie zg³osi³ siê do
Pe³nomocnika Ministra Owiaty we Wroc³awiu i zosta³ pracownikiem grupy naukowo-kulturalnej, której zadaniem by³o odbudowa klinik, a potem uczelni. Studia
rozpocz¹³ w listopadzie 1945 roku, koñcz¹c w lipcu 1950 roku. Jako student III roku,
zosta³ asystentem w Katedrze Historii Architektury Powszechnej na Wydziale Architektury Politechniki Wroc³awskiej, u prof. Tadeusza Broniewskiego. W katedrze
tej pozosta³ do koñca. Pracowa³ przy wystawie Ziem Odzyskanych (1948). W roku
1951 by³ jednym z za³o¿ycieli Centralnego Biura Projektów Budownictwa Wiejskiego we Wroc³awiu, w którym pracowa³ do 1953 roku, a od maja 1952 by³ kierownikiem Dzia³u Produkcji.
W okresie 19531955 by³ g³ównym projektantem w Pracowni Urbanistycznej
Miastoprojektu  Wroc³aw (wspó³pracownicy: arch. arch. Stanis³aw Chronowski,
Henryk Majewski i Zenon Prêtczyñski). Tam powsta³y projekty obwodnic (ródmiejskiej i zewnêtrznej), projekt urbanistyczny Starego Miasta oraz Ostrowa Tumskiego.
W latach 19551957 wykona³ projekty odbudowy pa³acu arcybiskupiego, kocio³a
w. Marcina, w.w. Piotra i Paw³a, budynku plebani katedralnej oraz kocio³a w.
Jakuba na Psim Polu. G³ówn¹ dzia³alnoci¹ prof. Tadeusza Kozaczewskiego by³a praca
naukowo-badawcza nad redniowieczn¹ architektur¹ i urbanistyk¹ Wroc³awia
i l¹ska, w której mia³ wiele znacz¹cych osi¹gniêæ. Na podstawie wieloletnich badañ architektoniczno-archeologicznych udowodni³, ¿e architektura murowana na l¹sku istnia³a przed tzw. kolonizacj¹ niemieck¹ w 1241 roku. Jego zdaniem Civitas
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Vratislaviensis wymieniona w dokumencie z 1204 roku  to miasto na prawie polskim.
Tytu³ doktora nauk technicznych uzyska³ w maju 1960 roku, a docenta habilitowanego w czerwcu 1963 roku.
W roku 1964 zosta³ kierownikiem Zak³adu Historii Architektury Staro¿ytnej i redniowiecznej w Katedrze Architektury Powszechnej, a po odejciu prof. Tadeusza
Broniewskiego na emeryturê, obj¹³ stanowisko kierownika tej Katedry.
Po reorganizacji w 1968 roku, funkcjonowa³a jako Zak³ad Historii Architektury
Powszechnej, którego nadal by³ kierownikiem. W latach 19641966 pe³ni³ funkcjê
prodziekana Wydzia³u Architektury, a w padzierniku 1973 roku otrzyma³ tytu³ profesora. Wa¿ne miejsce w Jego pracy zajmowa³y badania architektoniczno-urbanistyczne w G³ogowie, rozpocz¹³ w 1963 roku, które by³y istotnym etapem prac nad urbanistyk¹ redniowieczn¹. Rozpocz¹³ od Wroc³awia, rody l¹skiej i miast Dolnego
l¹ska. Wyst¹pi³ z now¹ koncepcj¹ kszta³towania miast l¹skich XIII wieku. Studia
nad miastami niemieckimi i czeskimi pokaza³y, ¿e podobne procesy zachodzi³y na
terenach s¹siaduj¹cych ze l¹skiem. Wyniki swych prac prezentowa³ na odczytach i
sympozjach naukowych, wspó³pracuj¹c z archeologami i historykami, wykszta³caj¹c liczne grono uczniów, którzy przeszli do prac w zakresie konserwacji architektury i historii.
By³ cz³owiekiem niezmiernie pracowitym, starannie przygotowuj¹c siê do prac
wykopaliskowych. Nie liczy³ pieniêdzy, ani straconego przy biurku czasu  wa¿ne by³y dla Niego efekty pracy. Odmienne pogl¹dy na problemy urbanistyczne doprowadza³y do Jego izolacji w rodowisku, a póniej nie móg³ uzyskaæ pieniêdzy
na badania. W okresie od 19761986 nie przyjmowano ¿adnego Jego artyku³u do
druku. Taka sytuacja mia³a wp³yw na Jego zdrowie. Po przejciu na emeryturê w
padzierniku 1986 roku, nadal pracowa³ naukowo, przygotowuj¹c wiele artyku³ów
i opracowañ, ale najwa¿niejszym by³ czterotomowy katalog Wiejskie kocio³y parafialne XIII wieku na l¹sku. Materia³y do niego gromadzi³ przez ca³e swoje twórcze ¿ycie  nie doczeka³ siê niestety wydania wszystkich tomów. Pisa³ do ostatniej chwili
 ten Tytan pracy, a ci którzy spotkali Go na swojej drodze, cieszyæ siê mog¹, ¿e
spotkali cz³owieka pracowitego, twórczego i godnego.
Zmar³ 22 lipca 1992 roku w wieku 76 lat. Pochowany jest na cmentarzu w. Wawrzyñca przy ul. Bujwida.

Dorobek twórczy
1.
2.
3.
4.

Odbudowa Pa³acu Biskupiego we Wroc³awiu.
Odbudowa Domu Kurialnego we Wroc³awiu.
Rozbudowa kocio³a parafialnego na Psim Polu we Wroc³awiu
Projekty z zakresu budownictwa wiejskiego.

Odznaczenia
Order Polonia Restituta  1944.
Medal X-lecia PRL  1954.
Medal 10-lecia Politechniki Wroc³awskiej  1955.
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Z³oty Krzy¿ Zas³ugi  1957.
Z³ota Odznaka Politechniki Wroc³awskiej  1970.
Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski  1978.
Medal Komisji Edukacji Narodowej  1982.
Medal 40-lecia Politechniki Wroc³awskiej.

Wykaz publikacji Profesora Tadeusza Kozaczewskiego
1. Zamek redniowieczny w Urazie, Sprawozdania Wroc³awskiego Towarzystwa Naukowego (dalej
WTN), nr 8, dod. 7, Wroc³aw 1953.
2. Rotunda w Strzelinie, Spraw. WTN, nr 8, dod. 4, Wroc³aw 1953.
3. Strzelin przedlokacyjny, Zeszyty Naukowe Politechniki Wroc³awskiej (dalej Z.N. PWr.), nr 13,
Architektura I, Wroc³aw 1956.
4. Jednonawowe kocio³y romañskie na Dolnym l¹sku, Z.N. PWr. nr 16, Arch. II, Wroc³aw 1957.
5. Zamek piastowski na Ostrówku w Opolu, Z.N. PWr. nr 16, Arch. II, Wroc³aw 1957.
6. Murowany dwór biskupi na Ostrowiu Tumskim we Wroc³awiu z I po³. XIII w., Z.N. PWr. nr 16,
Arch. II, Wroc³aw 1957.
7. Romañski koció³ NMP na Piasku we Wroc³awiu, Z.N. PWr. nr 16, Arch. II, Wroc³aw 1957.
8. Koció³ w. Marcina we Wroc³awiu, Z.N. PWr. nr 20, Arch. III, Wroc³aw 1957.
9. Sprawozdanie z badañ wykopaliskowych na dziedziñcu Uniwersytetu we Wroc³awiu w latach
19541956, Spraw. WTN nr 12, Wroc³aw 1957.
10. Koció³ franciszkañski w. Jakuba we Wroc³awiu w wietle najnowszych badañ, Spraw. WTN nr
12, Wroc³aw 1957.
11. Mury obronne Wroc³awia, Z.N. PWr. nr 20, Arch. III, Wroc³aw 1957.
12. Z Tadeuszem Broniewskim, recenzja pracy Z. wiechowskiego  Architektura na l¹sku do
po³owy XIII w., l¹ski Kwartalnik Historyczny Sobótka,
13. Pocz¹tki i rozwój Wroc³awia do roku 1263, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki (dalej KAiU),
T. IV, z. 34, Warszawa 1957.
14. Koció³ Klarysek, dwór ksiê¿nej Anny a dom kupców, Z.N. PWr. nr 36, Arch. IV, Wroc³aw 1960.
15. Z zagadnieñ urbanistycznych rody l¹skiej, KaiU, T. VII, z. 4, Warszawa 1962.
16. Wielkoæ i rozplanowanie miast redniowiecznych w Polsce, Spraw. WTN nr 18, Wroc³aw 1963.
17. Pierwotny koció³ franciszkañski we Wroc³awiu, Rozprawy Komisji Sztuki WTN, t. III, Wroc³aw
1963.
18. Z badañ nad zabytkami architektury w rodzie l¹skiej, Z.N. PWr. nr 67, Arch. V, Wroc³aw 1963.
19. roda l¹ska, seria l¹sk w zabytkach sztuki, Wroc³awWarszawaKraków 1965.
20. Z Tadeuszem Broniewskim, Pierwotny koció³ w. Marii Magdaleny we Wroc³awiu (wyniki badañ), KAiU, t. XII, z. 34, Warszawa 1967 r..
21. Sprawozdanie z badañ architektoniczno-archeologicznych prowadzonych w G³ogowie w latach
19631965, [w:] Ze studiów nad redniowiecznym G³ogowem i Krosnem, Prace Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (dalej LTN), VII, Komisja Historii z. 3, Zielona Góra 1970.
22. Sprawozdanie z badañ architektoniczno-archeologicznych prowadzonych w G³ogowie w l966 r., [w:]
Ze studiów nad redniowiecznym G³ogowem i Krosnem, Prace LTN, VII, Komisja Historii z. 3,
Zielona Góra 1970.
23. Za³o¿enia franciszkañskie w G³ogowie z po³owy XIII wieku [w:] Ze studiów nad redniowiecznym
G³ogowem i Krosnem, Prace LTN, VII, Komisja Historii z. 3, Zielona Góra 1970.
24. O Krakowie lokacyjnym, Spraw. WTN nr 26 A, Wroc³aw 1971.
25. Wyniki badañ architektonicznych przeprowadzonych w kociele w. Idziego we Wroc³awiu, KAiU,
Warszawa 1972.
26. redniowieczny uk³ad miejski w Sobótce, Prace Naukowe Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wroc³awskiej (dalej IHASiT PWr.), nr 2, ser. Studia i Materia³y nr
1, Wroc³aw 1972.
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27. Program budowy redniowiecznego miasta l¹skiego, [w:] Wielkoæ i program budowy wielkiego
miasta redniowiecznego, Prace Naukowe IHASiT PWr. nr 4, ser. Monografie nr 3, Wroc³aw
1972.
28. O programie budowy redniowiecznego miasta czeskiego, [w:] Wielkoæ i program budowy wielkiego miasta redniowiecznego, Prace Naukowe IHASiT PWr. nr 4, ser. Monografie nr 3, Wroc³aw
1972.
29. O Krakowie lokacyjnym inaczej (studium urbanistyczne), [w:] Wielkoæ i program budowy wielkiego miasta redniowiecznego, Prace Naukowe IHASiT PWr. nr 4, ser. Monografie nr 3, Wroc³aw
1972.
30. Rozplanowanie, uk³ad przestrzenny i rozwój miasta redniowiecznego, Prace Naukowe IHASiT
PWr. nr 5, ser. Monografie nr 4, Wroc³aw 1973.
31. G³ogów  miasto redniowieczne, KAiU, T. XVIII, z. 1, Warszawa 1973.
32. Fundacje klasztorne Henryka Brodatego i Henryka Pobo¿nego, Sobótka, Wroc³aw 1973, z. 4.
33. O programie, wielkoci i uk³adzie przestrzennym ma³ego l¹skiego miasta redniowiecznego, [w:]
Sztuka i ideologia XIII w., Warszawa 1974.
34. Z Hann¹ Kozaczewsk¹-Golasz, Drewniane sklepienia trzynastowiecznych kocio³ów kamiennych
pó³nocnych rejonów l¹ska, KAiU, t. XIX, z. 3, Warszawa 1974.
35. Przyczyny rozwoju budownictwa murowanego na l¹sku, Sobótka, Wroc³aw 1975, nr 1.
36. Wielkoæ, program i uk³ad przestrzenny wsi z nawsiem w XIII w. na l¹sku, KAiU, T. XX, z. 2,
Warszawa 1975.
37. Forum Vratistaviense, civitas Vratislaviensis, civitas Vratislavia, KAiU, T. XX, z. 4, Warszawa
1975.
38. Forum trzebnickie z 1203 r., Problemy urbanistyczne, KAiU, T. XX, z. 4, Warszawa 1975.
39. Z Hann¹ Kozaczewsk¹-Golasz, koció³ pocysterski p.w. N.M. Panny w Kamieñcu Z¹bkowickim,
Prace Naukowe IHASiT PWr. nr 19, ser. Studia i Materia³y nr 9, Wroc³aw 1988.
40. Przejcie od miasta wczesnoredniowiecznego do miasta redniowiecznego, Sobótka, Wroc³aw 1989,
nr 4.
41. Z Hann¹ Kozaczewsk¹-Golasz, Trzynastowieczny koció³ w Z³otoryji, Prace Naukowe IHASiT
PWr. nr 22, ser. Studia i Materia³y nr 11, Wroc³aw 1989.
42. Pierwotne za³o¿enie kocio³a cystersów w Henrykowie, Prace Naukowe IHASiT PWr. nr 22, ser.
Studia i Materia³y nr 11, Wroc³aw 1989.
43. Portal z Dawidem i Betsabee w kociele klasztornym w Trzebnicy, Prace Naukowe IHASiT PWr.
nr 22, ser. Studia i Materia³y nr 11, Wroc³aw 1989.
44. Wiejskie kocio³y parafialne XIII wieku na l¹sku (miejscowoci BG), Prace Naukowe IHASiT
PWr. nr 23, ser. Monografie nr 11, Wroc³aw 1990 (II wyd. 1995, miejscowoci A-G).
45. Wiejskie kocio³y parafialne XIII wieku na l¹sku (miejscowoci HO), Prace Naukowe IHASiT
PWr. nr 28, ser. Monografie nr 16, Wroc³aw 1994.
46. Wiejskie kocio³y parafialne XIII wieku na l¹sku (miejscowoci PS), Prace Naukowe IHASiT
PWr. nr 239, ser. Monografie nr 17, Wroc³aw 1994,
47. Wiejskie kocio³y parafialne XIII wieku na l¹sku (miejscowoci SZ) i na £u¿ycach, Prace Naukowe IHASiT PWr. nr 30, ser. Monografie nr 18, Wroc³aw 1994,
48. Murowane domy XIII wieku we Wroc³awiu, [w:] Architektura Wroc³awia, t. 1, Dom, Wroc³aw
1995.

Prace niepublikowane
1.
2.
3.
4.
5.

Trzynastowieczny murowany dwór biskupi we Wroc³awiu, mps.
O niektórych ró¿nicach i zbie¿nociach w rozplanowaniu miast czeskich i l¹skich, mps 1969 r..
XIII-wieczne portale na l¹sku (50 portali), raport IHASiT PWr., Wroc³aw 1974, mps.
Portale architektury XIII w. na l¹sku, cz. 1, raport IHASiT PWr., Wroc³aw 1984, mps.
Przestrzenny rozwój miast na l¹sku od czasów plemiennych do koñca XIII w., mps 1991.
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6. Wielonawowe za³o¿enia sakralne w XIII w. na l¹sku, mps 1991, nieukoñczony.
7. G³ogów redniowieczny do k. XIII w., cz. 1, 2, raport IHASiT PWr., Wroc³aw 1992, mps,

Na podstawie materia³ów Hanny Kozaczewskiej-Golasz
Jako wychowanek (a wiêc kolega) naszego Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza
Kociuszki w Kaliszu  zosta³ wybitnym naukowcem i autorem wielu publikacji
i odkryæ archeologicznych. Gdy w latach 19521954 pracowa³em w Centralnym Biurze
Projektów Budownictwa Wiejskiego we Wroc³awiu (na tzw. nakazie pracy), naczelnym in¿ynierem by³ tam Profesor Tadeusz Kozaczewski. Po przejciu do Miastoprojektu  Wroc³aw mia³em szczêcie wspó³pracowaæ z Panem Tadeuszem przy
opracowaniu planu urbanistycznego zabudowy Starego Miasta we Wroc³awiu oraz
Ostrowa Tumskiego. Jestem Mu wdziêczny za te wspólne twórcze lata mego ¿ycia.
Wybieralimy siê do naszego 1800-letniego Kalisza (przez Greka Ptolemeusza odkrytego)  zobaczyæ nasz¹  budê Gimnazju i Liceum im. Tadeusza Kociuszki po³o¿on¹ nad Prosn¹, Park Miejski, uroczy i piêkny Teatr Miejski, ale niestety zabrak³o
czasu! TEMPUS FUGIT  jak mówi ³aciñskie przys³owie. Brakuje tego TEMPUSA dla nas wszystkich!
Gdy odwiedzam grób mojej matki  to równie¿ zatrzymujê siê, pochylaj¹c g³owê
nad grobem Pana Tadeusza. Grób ten znajduje siê na cmentarzu w pobli¿u mego
kocio³a pod wezwaniem w. Wawrzyñca przy ul. Bujwida we Wroc³awiu.
By³ niezwykle pracowitym cz³owiekiem, z ogromn¹ pasj¹ naukow¹, której efektem jest wiele publikacji i ksi¹¿ek. Pan Tadeusz  mój kolega z ³awy szkolnej, piêknie zapisa³ siê w historii osi¹gniêæ naukowych naszego miasta i Dolnego l¹ska,
i w naszej pamiêci studentów i przyjació³.
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Profesor Bronis³aw Kupiec (19091970)
Gdyby Romer z Kupcem ¿yli w epoce Szekspira
Mielibymy zdjêcie niejednego okrutnego zbira
Portret oraz piêknej uroczej Ofelii
I to wszystko w technice Romera  Izohelii
Bronis³aw Wojciech Kupiec urodzi³ siê 2 marca 1909 roku
w Krakowie. W wieku 12. lat, po mierci ojca, nauczyciela,
wyjecha³ na sta³e do Lwowa, i wtedy te¿ zacz¹³ pracowaæ zarobkowo. Po maturze w roku 1927 rozpocz¹³ studia wy¿sze
na politechnice, a nastêpnie przeniós³ siê na Wydzia³ Humanistyczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, co pozwala³o na równoleg³¹ pracê zarobkow¹ i doskonalenie
w sztuce fotograficznej. Korzysta³ te¿ z lektoratu fotografii
Uniwersytetu.
W 1937 roku przez Lwowski Klub Filmowy i Lwowskie
Towarzystwo Fotograficzne nawi¹za³ kontakt z ówczesnym
kierownikiem Docentury Fotografiki Politechniki Lwowskiej,
Witoldem Romerem, i pod Jego kierunkiem rozpocz¹³ w 1938 roku pracê w Zak³adach Towarzystwa Nauczycieli Szkó³ rednich i Wy¿szych Ksi¹¿nica Atlas we
Lwowie. Kierowa³ tam dzia³em wydawnictw fotograficznych, zapewniaj¹c mu równie
wysoki poziom artystyczny, jaki zosta³ ju¿ osi¹gniêty pod wzglêdem technicznym.
Stale wspó³pracowa³ z najwybitniejszymi polskimi fotografikami.
W czasie wojny nie rozsta³ siê z zawodem  w Instytucie Epidemiologii i Bakteriologii, kierowanym przez prof. R. Weigla zorganizowa³ dokumentacjê fotograficzn¹,
g³ównie fotomikrografiê, a w wielu lwowskich domach by³y Jego zdjêcia z bombardowañ Lwowa.
W 1946 roku na Dolnym l¹sku, a w 1949 roku na Górnym l¹sku z Instytutem
Zachodnim przygotowywa³ materia³y fotograficzne do monograficznego cyklu powiêconego Ziemiom Zachodnim i Pó³nocnym  zdjêcia zabytków, architektury
i krajobrazu trafi³y do archiwów Instytutu Zachodniego w Poznaniu.
Po przeniesieniu siê do Wroc³awia, w czerwcu 1946 roku, zosta³ asystentem Katedry Fototechniki Uniwersytetu i Politechniki, gdzie przede wszystkim prowadzi³
æwiczenia ze studentami Wydzia³ów: Architektury, Historii Sztuki i Przyrodniczego, uczy³ te¿ fotografii w Pañstwowej Szkole Asystentów Technicznych.
W 1950 roku, wykorzystuj¹c wielostronne umiejêtnoci z dziedziny fotografii,
podj¹³ siê zorganizowania pierwszego w Polsce zak³adu naukowego dokumentacji
fotograficznej i filmowej w zakresie nauk medycznych przy Akademii Medycznej
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we Wroc³awiu. Kierowa³ nim do koñca ¿ycia, szukaj¹c równoczenie nowych rozwi¹zañ problemów dokumentacji i prowadz¹c pracê dydaktyczn¹.
W 1959 roku zorganizowa³ w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Sztuk Plastycznych we
Wroc³awiu Studium Fotografiki, pomylane pocz¹tkowo dla Wydzia³u Ceramiki i
Szk³a, a rozbudowane póniej w miêdzywydzia³owy Zak³ad Fotografiki, który by³
w tym czasie jedyn¹ tak¹ placówk¹ w Polsce. Kszta³ci³a ona nie tylko studentów
PWSSP w zagadnieniach zwi¹zanych z fotografik¹ artystyczn¹ i u¿ytkow¹, ale i rozszerza³a swój zasiêg na absolwentów innych wroc³awskich uczelni wy¿szych. W roku
akademickim 1970/71 mia³o rozpocz¹æ dzia³alnoæ podyplomowe studium fotografii przy PWSSP. Nie zd¹¿y³ nim pokierowaæ.
Jeszcze jednym, ale ostatnim polem dzia³ania Bronis³awa Kupca by³a wspó³praca z Wydawnictwem Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich  dla tego wydawnictwa przygotowa³ stronê fotograficzn¹ licznych facsimilowych publikacji wa¿nych
w naszej literaturze pozycji.
By³ cz³onkiem zarz¹du Lwowskiego Towarzystwa Fotograficznego, jednym ze
wspó³organizatorów i za³o¿ycieli Wroc³awskiego Towarzystwa Fotograficznego,
wieloletnim prezesem Okrêgu Wroc³awskiego Zwi¹zku Polskich Artystów Fotografików, wspó³organizatorem i wspó³pracownikiem Sekcji Fotografii Naukowej ZPAF,
rzeczoznawc¹ do spraw fotografiki Ministerstwa Kultury i Sztuki, wyg³asza³ pogadanki i wyk³ady z ró¿nych dziedzin fotografii, podejmuj¹c w równej mierze zagadnienia techniki i estetyki, organizowa³ doroczne wystawy My Wroc³awianie. By³
laureatem nagrody miasta Wroc³awia, mia³ tytu³ Artist, a potem Excellence Federation Internationale de lArt. Photographique.
Zmar³ nagle 21 czerwca 1970 roku we Wroc³awiu
Profesor Stanis³aw Kupiec mia³ ze studentami Wydzia³u Architektury æwiczenia
z fotografii w terenie. Wprowadzi³ nas w tajemnicê sztuki fotografii artystycznej,
a nie pstrykania. Pamiêtne wyprawy do zabytkowych budynków i kocio³ów, czekanie, a nawet czyhanie na w³aciwe owietlenie budynku, detalu, wnêtrza kocio³ów z wpadaj¹cym s³oñcem przez kolorowe witra¿e. To by³a dobra i praktyczna
szko³a na najwy¿szym poziomie, prowadzona przez praktyka  Mistrza fotografiki
polskiej. By³ niezwykle wra¿liwym i mi³ym cz³owiekiem, wspania³ym fotografikiem,
a liczne Jego fotosy w ksi¹¿kach o architekturze  nie tylko Wroc³awia  tê tezê potwierdzaj¹.
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Profesor Zbigniew Kupiec (19051990)
Przez nas od pocz¹tku Zbyszkiem  zwany,
By³ naszym wyk³adowc¹, nim poszed³ w dziekany
O poziom architektury, zawsze pe³en troski
Dba³ Duet Mistrzów  Zbyszek oraz Kazio Ciechanowski
Architektury odkrywali, tajemnicze arkany.
Profesor Zbyszek  przez nas bardzo szanowany,
Choæ Wroc³aw rzuci³  osiad³ pod Wawelem.
To dla naszej edukacji  uczyni³ wiele,
Rozszerzaj¹c horyzont naszej wiadomoci,
W poznaniu Architektury, a wiêc naszej twórczoci,
Któr¹ podniós³ na bardzo wysokie coko³y,
Twórca architektury  Wroc³awskiej Szko³y!
Urodzi³ siê 2 stycznia1905 roku w Krakowie. Dyplom architekta otrzyma³ w 1932 roku na Wydziale Architektury Politechniki Lwowskiej. W okresie miêdzywojennym rozwija³
szerok¹ dzia³alnoæ projektow¹ i realizacyjn¹ na terenie Gdyni  nowo powstaj¹cego miasta oraz na terenie Krakowa.
W latach 19451947 by³ kierownikiem Oddzia³u Odbudowy województwa krakowskiego, natomiast w latach
19461947 wyk³ada³ na Wydziale Architektury Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W lutym 1947 roku przeniós³
siê do Wroc³awia zaproszony do organizacji Katedry Architektury na ówczesnym Wydziale Budownictwa Politechniki
Wroc³awskiej. W roku 1950 uzyskuje nominacjê na profesora nadzwyczajnego. By³ w latach 19591952 dziekanem Wydzia³u Architektury Politechniki Wroc³awskiej.
Ju¿ samo wejcie na salê mia³o swoj¹ wymowê, Profesor bowiem wkracza³ pierwszy  a za Nim dalsi wed³ug rangi naukowej pracownicy. Charakterystyczna sylwetka i szybkie zdecydowane ruchy informowa³y, ¿e to KTO  pe³en witalnoci
¿yciowej i twórczej. Jego korekty robione z pasj¹, a przy nadanych szkicach pisa³
klasa wraz z podpisem. Przy pozornej surowoci, by³ ¿yczliwym i opiekuñczym
w stosunku do studentów, bêd¹cych w ró¿nym wieku. Byli to ¿o³nierze ró¿nych frontów, leni z pod znaku AK. By³ cz³owiekiem stanowczym i bardzo odwa¿nym. Broni³ tych z przesz³oci¹, którzy popadli w konflikt z agentami maci partyjnej
i ubeckiej.
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Profesor Zbigniew Kupiec by³ znakomitym dydaktykiem, który do rozwa¿añ akademickich przyst¹pi³ z ogromnym baga¿em dowiadczeñ projektowych, realizacyjnych oraz sukcesami konkursowymi. By³o to poparte zawsze du¿¹ znajomoci¹ historii architektury polskiej i wiatowej. By³ znawc¹ i mi³onikiem literatury klasycznej.
Wychowany w Krakowie w kulcie Mistrzów M³odej Polski: Wyspiañskiego, Mehoffera, Fa³ata, Skoczylasa  stara³ siê przekazywaæ te cenne dziedzictwo kultury polskiej swoim studentom. Z pocz¹tku zwany by³ Kupcem, a potem ju¿ Zbyszkiem
i tak zosta³o.
By³ zawsze osob¹ inicjuj¹c¹. Z prof. Tadeuszem Brzoz¹ stanowi³ zgrany tandem,
choæ praktycznie byli odmienni, ale architektura by³a celem Ich wspólnego dzia³ania. Sposób bycia Profesora by³ urokliwy, niezmiernie elegancki, ¿artobliwy, choæ
sarkastyczny. Jêzyk ostry, kontrastowe opinie stanowi³y p³aszczyznê dzia³ania.
Na szczebel drabiny, po której wdrapywalimy siê na szczyt w chmurach zwany
architektur¹ by³ naszym podestem. Podestem wymagañ, ale i satysfakcji. S³owa Jego
przyjazne i kreuj¹ce, zwiêksza³y poczucie w³asnej wartoci, akceptowanej przez Niego.
By³ wspania³ym gawêdziarzem, interesuj¹cym siê wszystkim, co zwi¹zane by³o z
architektur¹ i sztuk¹. By³ humanist¹ wiecznie m³odym i zaanga¿owanym. By³ cz³owiekiem wyrozumia³ym  w przypadku potkniêæ studenta, co znajdowa³o wyraz w
charakterystycznym dla Profesora sposobie formu³owania oceny cz³owieka, gdy
mówi³, ¿e nie mo¿na go skaleczyæ.
Potrafi³ recytowaæ du¿e fragmenty naszych klasyków, uzupe³niaj¹c te recytacje,
wyrazami podziwu dla owych klasyków, za ich umiejêtnoæ przedstawienia s³owem
tego, co znajduje siê w kategoriach widzianego wiata i mog³oby byæ przedmiotem
mistrzowskiej dzia³alnoci malarskiej.
By³ dla nas Mistrzem, który by³ dowodem na to, ¿e w sztafecie ¿ycia wielka
jest rola tego, który pa³eczkê podaje. Za tê przekazan¹ pa³eczkê, wyrazilimy
w swoim ¿yciu architektonicznym oraz na zasadach kole¿eñskich  Profesorowi Zbigniewowi Kupcowi, który by³ naszym czêstym i kochanym gociem i przyjacielem
 swoj¹ serdeczn¹ wdziêcznoæ  realizuj¹c wskazania Jego mistrzowskiej szko³y.
Mimo ¿e przebywa³ od 1954 roku w Krakowie, gdzie obj¹³ katedrê Projektowania Budynków Spo³eczno-Mieszkaniowych na Wydziale Architektury Politechniki
Krakowskiej, od 1962 roku  jako kierownik katedry Projektowania Budynków U¿ytecznoci Publicznej Wydzia³u Architektury Politechniki Krakowskiej  to by³ najprawdziwszym wroc³awianinem. Przybywaj¹c na wyk³ady (w latach 19471951) do
Wroc³awia, cieszy³ siê z nowych realizacji i piêkna naszego miasta. By³ naszym wielkim, sta³ym, niezawodnym przyjacielem.
By³ cz³onkiem komisji weryfikacyjno-egzaminacyjnej w zakresie architektury Ministerstwa Szkolnictwa Wy¿szego i Nauki (1957 r.), oraz sekcji technicznej Rady G³ównej MSWiN, cz³onkiem sekcji architektury Komitetu Architektury, Urbanistyki i Budownictwa PAN (1960 r.). By³ wiceprezesem Oddzia³u Krakowskiego SARP (1946 r.),
laureatem indywidualnej nagrody II stopnia Ministerstwa Owiaty i Szkolnictwa Wy¿szego (1967 r.), status twórcy nadany przez Ministra Kultury i Sztuki, odznaczony
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Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i innymi.
By³ twórc¹ i za³o¿ycielem Wydzia³u Architektury Politechniki Wroc³awskiej  Jego
nazwisko umieszczono na tablicy pami¹tkowej Wydzia³u Architektury. Zmar³
w Krakowie 8 grudnia 1990 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

Projekty i realizacje Profesora Zbigniewa Kupca
Do roku 1939






liczne zrealizowane projekty z zakresu budownictwa mieszkaniowego w Gdyni,
projekt Banku Cukrownictwa w Gdyni,
projekt szpitala powszechnego w Gdyni na 700 ³ó¿ek wraz z Instytutem Chorób Tropikalnych i osiedlem mieszkaniowym,
projekt konkursowy na Osiedle Armatorów w Gdyni  I nagroda (wraz z T. Kossakiem),
projekt konkursowy na zespó³ budynków Stra¿y Po¿arnej w Gdyni  I nagroda (wraz
z T. Kossakiem).

Po roku 1939



studialny projekt odbudowy domu Bonerów  Kraków, Rynek nr 9,
projekt i realizacja (praca zbiorowa) zespo³u budynków mieszkalnych w Krakowie przy
ul. 18 stycznia.




projekty i realizacje wzorowych zagród (Lubieñ i inne),
projekt i realizacja fabryki armatur w Krakowie (na podstawie patentu Nr 33965 uzyskanego wspólnie z in¿. W. Detko,
projekt i odbudowa Opactwa oo benedyktynów w Tyñcu pod Krakowem,
projekt i realizacja rozbudowy Politechniki Wroc³awskiej (z T. Brzoz¹),
wzorowa zagroda dolnol¹ska  konkurs  II nagroda (z K. Ciechanowskim),
koció³ parafialny w Gdyni  konkurs  I nagroda (z T. Brzoz¹),
projekt realizacja Domu Turysty w Zakopanem  konkurs SARP  I nagroda (wspólnie
z T. Brzoz¹),
projekty obiektów sakralnych w Gdyni, Jale i Górze Ropczyñskiej,
zespó³ klinik Akademii Medycznej w Prokocimiu  konkurs, I wyró¿nienie (wspólnie
z W. Gruszczyñskim i St. Murczyñskim),
nowe centrum Gdañska  Centralny Dom Towarowy  konkurs  III nagroda (wspólnie
z T. Brzoz¹),
dworzec pasa¿erski PKS we Wroc³awiu  konkurs  III nagroda (wspólnie z W. Buliñskim),
udzia³ w konkursie na projekt opery w Sofii,
udzia³ w konkursie na teatr operowy w Krakowie  wyró¿nienie.

Po roku 1945













Anegdoty
 Do projektu Centrali Przemys³u Ceramicznego w Jeleniej Górze wykona³em na
brystolu perspektywê, któr¹ zademonstrowa³em na stole w sali, gdzie mia³ dokonaæ korekty Profesor Zbigniew Kupiec w towarzystwie prof. Kazimierza Ciechanowskiego. Oczekujemy w skupieniu i ciszy  nagle wpada Zbyszek, nerwowo ogl¹daj¹c w biegu wy³o¿one prace. Nagle stan¹³ obok mnie  patrz¹c ciekawie na
perspektywê, któr¹ uwa¿a³em za szczyt moich mo¿liwoci graficznych. To pan jest
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autorem?. Przytakn¹³em. A wie pan, ¿e brakuje tu dwóch kresek!. Jakich, Panie
Profesorze?. Zbyszek wyj¹³ gruby o³ówek i przekreli³ rysunek na krzy¿! By³em
za³amany, ale mój przyjaciel Zbyszek Kurowski, znakomity kolorysta grafik, asystent Arkadiusza W³odarczyka, powiada: Zenek, nie martw siê. Na³ó¿ temperê
z jajkiem i podrap ¿yletk¹. W domu u¿y³em tej techniki jajecznej, na³o¿y³em barwy
ró¿ne, podrapa³em toto ¿yletk¹ z zawartoci¹ i przy nastêpnej korekcie demonstracyjnie wy³o¿y³em to dzie³o na stole w sali. Zbyszka to dzie³o wprost osadzi³o.
Popatrzy³ ostro i zapyta³ wprost: A co to za dureñ zrobi³ na tym piêknym rysunku
te g³upie kreski?. Przestraszony odpar³em: To Pan Profesor. Zapad³a cisza okrutna na sali. Niestety nie widzia³em miny Profesora ani w³asnej.
 Wkrótce mia³em szanse sprawdziæ siê u Zbyszka, 4 grudnia 1951 roku bowiem (52 lata temu)  dyplom klauzurowy  na sali wy³o¿one dotychczas nieznane tematy  wybra³em u Zbyszka  Stra¿nicê Ogniowej Stra¿y we Wroc³awiu.
Koncepcja wykonana na sali, pokryta akwarel¹ przez pana Bucia i ocena komisyjna.
Przez nastêpne 10 dni opracowanie na sali (bez pomocników), ale ze cis³ym dozorem. Przed Bo¿ym Narodzeniem 21 grudnia 1951 roku  obrona! Komisja: prof. prof.
T. Broniewski, T. Brzoza, M. Bukowski, A. Cybulski, Z. Kupiec i T. Wróbel
 przyzna³a mi 5. Zbyszek zaproponowa³ mi u siebie asystenturê! Podziêkowa³em. Drogi Panie Profesorze!  Jak zdobêdê dowiadczenie projektowe i pow¹cham tynku  to siê zg³oszê! Ma Pan racjê  Panie Zenonie!  Rektorze Akademii
Katowskiej w Bieczu (reaktywacja nast¹pi³a z udzia³em JM Rektora Jurka Szmidta
w Bieczu  latem 1951 r.  w czasie wycieczki naukowej z udzia³em naszych Profesorów, których obdarzylimy najwa¿niejszymi katedrami  by³o wtedy bardzo
weso³o i radonie).
 Weso³o i radonie by³o równie¿ w czasie naszych czêstych Zjazdów kole¿eñskich z udzia³em naszych Profesorów, pamiêtam kiedy siedzia³em obok Profesora
Zbigniewa Kupca, naszego Zbyszka  i odczyta³em Mu w tej przyjacielskiej atmosferze  moje wy¿ej wymienione wierszyd³o  Bardzo siê nasz Zbyszek wzruszy³  oczy Mu siê dziwnie zaszkli³y. Ucisn¹³ mnie  dziêkujê Panie Zenonie! Odpiewalimy nasz eksportowy hymn sto lat...
To by³o wzruszaj¹ce podziêkowanie  Profesorowi, który powiêci³ swoje twórcze lata, by nam przekazaæ swoj¹ wiedzê i dowiadczenie. Mam podwawelski list
od Profesora, który skrzêtnie zachowujê. Zawsze zachowam Go, jako ¿yczliwego
i godnego cz³owieka  naszego wychowawcê i naszego przyjaciela.
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Profesor Tadeusz Lewicki (19011953)
¯o³nierz wrzenia 39, wyk³ada³ Maszyny budowlane
Demonstruj¹c eksponaty, jakby z minionego wieku
Bo w naszym obozie postêpy techniki nie by³y znane
Wspomnienia o dobrym i sympatycznym cz³owieku
Urodzi³ siê 7 wrzenia 1901 roku w Stanis³awowie. Szko³ê powszechn¹ ukoñczy³ w 1910 roku, a omioklasowe gimnazjum klasyczne w Stanis³awowie w 1919 roku.
Studia rozpocz¹³ na Wydziale Mechanicznym (grupa konstrukcyjna) na Politechnice Lwowskiej. Po odbyciu studiów
praktycznych z dziedziny napêdów pasowych i ³o¿ysk, zda³
egzamin dyplomowy w 1935 roku  otrzyma³ dyplom in¿yniera-mechanika.
Pracowa³ zawodowo w okresie 19241926 jako praktykant
w warsztatach PKP we Lwowie, IX 1926V 1928 jako kierownik monta¿u w Zak³adach Mechaniczno-Kot³owych we Lwowie, a VII 1928V 1938 roku w Miejskiej Kolei Elektrycznej
we Lwowie, na stanowisku konstruktora.
Jako asystent-wolontariusz pracowa³ w latach 19291935 u profesora in¿. W³adys³awa Rubczyñskiego przy Maszynoznawstwie Ogólnym i Budowie Samochodów w Politechnice Lwowskiej. Natomiast od V 1939 do 4 wrzenia 1939 pracowa³
na stanowisku starszego konstruktora wagonów motorowych w fabryce wagonów
Lilpop , Rau & Loewenstein w Warszawie.
Bra³ udzia³ w wojnie 1939 (do 18 wrzenia 1939 r.), jako dowódca kompanii baonu samochodowego we Lwowie (do kapitulacji).
Od czerwca 1940 do koñca 1941 roku, pracowa³ na stanowisku kierownika biura konstrukcyjnego Cegielski
w Warszawie, a od wrzenia 1941 do marca 1942 wyk³ada³
w Szkole Budowy Maszyn im. Wawelberga i Rotwanda
w Warszawie. Od 1942 roku do czerwca 1944, pracowa³
w Tajnej Politechnice w Warszawie, w charakterze wyk³adowcy.
Od listopada 1944 roku do wrzenia 1945 roku by³ na stanowisku szefa kancelarii kwatermistrza 47. Pu³ku Artylerii
i Haubic 7. Brygady II Dywizji Artylerii na froncie ukraiñskim i bia³oruskim. Zdemobilizowany na wniosek Ministerstwa Owiaty  wyk³ada³ od wrzenia 1945 do 31 sierpnia

Profesor Tadeusz Lewicki (19011953)

81

1948 roku Maszynoznawstwo Ogólne w Politechnice Warszawskiej. W charakterze naczelnika wydzia³u Przemys³u Maszynowego w Centralnym Zarz¹dzie Przemys³u Metalowego  Ministerstwa Przemys³u w Warszawie  by³ zatrudniony od
padziernika 1945 do padziernika 1947 roku. Od listopada 1947 do 31 sierpnia 1948
pracowa³, jako kierownik dzia³u konstrukcyjnego, w zak³adzie Biuro In¿ynieryjno-Metalowe w Warszawie.
Od wrzenia 1948 roku obj¹³ katedrê Elementów Maszyn Wydzia³u Mechanicznego Politechniki Wroc³awskiej, jako zastêpca profesora. Natomiast w sierpniu 1949
zorganizowa³ Oddzia³ Instytutu Konstrukcji Mechanicznych przy katedrze w Politechnice Wroc³awskiej, obejmuj¹c kierownictwo tej placówki. Zas³u¿ony, wielce zapracowany, twórczy i sympatyczny pedagog i cz³owiek.
Zmar³ 3 listopada 1953 roku  w wieku 52 lat! Pochowany na cmentarzu w. Wawrzyñca we Wroc³awiu.

Prace publicystyczne Profesora Tadeusza Lewickiego
1. Rozdzia³y: Maszyny budowlane i Samochody przemys³owe i gospodarcze w IV tomie Podrêcznika
In¿ynierskiego, 1936.
2. Programy dla liceów mechanicznych na zlecenie Wydzia³u Szkolnictwa Departamentu Kadr
Ministerstwa Przemys³u w roku 1947 i 1948.
3. Atlas Rysunki z maszynoznawstwa, 1949.
4. Atlas Elementy maszyn, pomoc naukowa dla Wydzia³u Mechanicznego i Elektrycznego Politechniki  Po³¹czenia, £o¿yskowanie, Napêdy, 1951.
5. Podrêcznik pt. Czêci maszyn dla gimnazjum mechanicznego na zamówienie Instytutu Wydawniczego SIMP, 1950.

Przybli¿a³ nam wiedzê tajemn¹ o maszynach budowlanych. Wszystko to, co ko³a
mia³o  na korbê lub silnik  zosta³o w wiadomoci. Mo¿na powtórzyæ za Galileuszem: A jednak siê krêci. Demonstrowa³ nam Profesor ró¿ne eksponaty, nazywane maszynami budowlanymi, pochodz¹ce z okresu odbudowy Mariensztatu, realizowanego metod¹ trójek murarskich  uwiecznionych przez malarzy. ¯ylimy
wówczas w wiecie kolorowych liczyde³ z przesuwanymi paciorkami, gdy w krajach za ¿elazn¹ kurtyn¹ panowa³a ju¿ era komputerów. By³a to taka ró¿nica w postêpie technicznym, jak miêdzy ogl¹daniem lornetk¹ Ksiê¿yca, a l¹dowaniem na
Ksiê¿ycu statku Apollo Neila Armstronga.
W 1989 roku, bêd¹c w Toronto (u córki Agnieszki i ziêcia Macieja Czapliñskiego
 absolwentów Wydzia³u Architektury Politechniki Wroc³awskiej oraz wnuczki Kasi
 absolwentki architektury na uniwersytecie w Toronto) na terenach wiatowej Wystawy ogl¹da³em aktualn¹ ekspozycjê maszyn budowlanych. Rozwi¹zania te wiadczy³y o genialnoci ludzkiego umys³u. Profesor Tadeusz Lewicki zapewne nie s¹dzi³, ¿e nast¹pi taka ewolucja w projektowaniu i realizacji maszyn budowlanych.
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Henryk Lewulis  dyplom Architekta Nr 1
Za Jego wa¿ne ¿yciowe  CREDO
To Przemys³  kominów stoj¹cych szeregi
I przyjacielski stosunek starszego kolegi
I choæ minê³y lata i wroc³awskie piêkne jesienie
To o Nim zosta³o bardzo serdeczne wspomnienie.
Urodzi³ siê 31 sierpnia 1908 roku w Wilnie. Po zdaniu matury (jako ekstern)  rozpocz¹³ w 1937 roku studia na Wydziale Architektury Politechniki Lwowskiej. W roku 1939 bra³
udzia³ w kampanii wrzeniowej.
W roku 1944 zmobilizowany do II Armii Wojska Polskiego, jako dowódca baterii, bra³ udzia³ (po raz drugi w II wojnie wiatowej na froncie od Wis³y po Berlin). Wyzwala³ równie¿ Dolny l¹sk, który od 1945 sta³ siê Jego miejscem
zamieszkania (powrót do rodzimego Wilna, ze wzglêdu na
zdradzieckie uk³ady ja³tañskie by³ po prosu niemo¿liwy).
Po demobilizacji podj¹³ pracê na Politechnice Wroc³awskiej, gdzie ukoñczy³ (przerwane we Lwowie) studia na Wydziale Architektury Politechniki Wroc³awskiej jako absolwent
z dyplomem nr 1! 20 lat pracy twórczej, dydaktycznej  to przejcie kolejnych stopni pracowników nauki, a wiêc Katedry: Projektowania Budownictwa Mieszkaniowego, Utylitarnego i Przemys³owego. Pracuj¹c zawodowo, jako g³ówny projektantkonsultant w Biurze Projektów Budownictwa Przemys³owego we Wroc³awiu  swoje
bogate dowiadczenia projektowo-realizacyjne przekazywa³ studentom w ramach
wyk³adów i æwiczeñ. Dokona³ modernizacji metod nauczania studentów, ³¹cz¹c swoje
dowiadczenia z elementami wspó³czesnych wymagañ nauki oraz techniki. By³y to
niezwykle owocne spotkania  z autorem wielu zak³adów przemys³owych w Polsce
i na Dolnym l¹sku.
Dorobek w³asnych prac naukowych to 5 prac opracowanych drukiem oraz kilkanacie du¿ych realizacji budownictwa przemys³owego-nagradzanych oraz wyró¿nianych przez Ministerstwo Budownictwa i Materia³ów Budowlanych. By³ kilkakrotnie promotorem rozpraw doktorskich na Politechnice Wroc³awskiej.
Profesor Henryk Lewulis wybra³ Wroc³aw nie tylko jako miejsce zamieszkania,
ale jako znakomity wyk³adowca i architekt, by uczestniczyæ w jego odbudowie. Ówczesny Wroc³aw po prostu wegetowa³, efekty propagandowe wystawy Ziem Odzy-
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skanych w roku 1948  zgas³y szybko, jak kometa! Pozosta³ marazm w dziedzinie
odbudowy, aby jednak realizowaæ has³o Ca³y naród buduje swoj¹ stolicê  burzono we Wroc³awiu ca³e dzielnice, spalone w czasie oblê¿enia. Rozebrano wspania³y
majestatyczny gmach, budynek l¹skiego Muzeum Sztuki na pl. Muzealnym, budynek Dyrekcji Poczty przy ul. Wita Stwosza.
Dlatego te¿ z inicjatywy Profesora Henryka Lewulisa  Prezesa Zarz¹du Oddzia³u SARP we Wroc³awiu  opracowano pierwsz¹ bia³¹ ksiêgê o sytuacji i problemach Wroc³awia. W dniu 22 listopada 1955 roku w siedzibie Zarz¹du G³ównego
SARP w Warszawie z udzia³em przedstawicieli KC PZPR Ministerstwo Budownictwa, Prezesa Komitetu Urbanistyki i Architektury, Prezesa Zarz¹du G³ównego SARP,
Naczelnego Architekta Warszawy oraz przedstawicieli Wroc³awia  prof. Henryka
Lewulisa  Prezesa Zarz¹du Oddzia³u SARP (jako g³ównego inicjatora spotkania),
G³ównego Architekta m. Wroc³awia, w³adz miejskich i Komitetu Wojewódzkiego
PZPR we Wroc³awiu  przedstawiono problemy w bogato ilustrowanych referatach:
1. Perspektywy odbudowy Wroc³awia  Leszek D¹browski  G³ówny Architekt m. Wroc³awia.
2. Aktualne problemy Wroc³awia  Zenon Prêtczyñski.
3. Aktualne problemy Dolnego l¹ska  Igor Tawryczewski.
W referatach tych poruszono pal¹ce problemy odbudowy zniszczonych miast zabytkowych Dolnego l¹ska, odbudowê centrum staromiejskiego Wroc³awia, wprowadzenie linii autobusowych w komunikacji miejskiej i naprawê sytuacji mieszkaniowej.
Pierwsza akcja terenu w okresie przemilczania dra¿liwych spraw Ziem Zachodnich zosta³a przez rodowisko architektów warszawskich nazwana bomb¹ w kuferku! Ca³a ekipa wroc³awska wróci³a ze wiadomoci¹, ¿e spe³ni³a swój spo³eczny, obywatelski obowi¹zek wobec swojego miasta i swojego sumienia. By³ p. Profesor
Henryk Lewulis osob¹ inicjuj¹c¹ i aktywn¹, gdziekolwiek dzia³a³. By³ niezwykle ¿yczliwym i serdecznym cz³owiekiem, mimo ró¿nicy wieku, stanowisk i funkcji  swoich by³ych studentów traktowa³, jak m³odszych kolegów. To te¿ spotkania z Nim po
prostu s¹ niezapomniane.
W latach 19541960 przez trzy kadencje piastowa³ stanowisko prodziekana Wydzia³u Architektury, a w latach 19641966 stanowisko dziekana Wydzia³u Architektury. Natomiast w okresie 19511955, przez dwie kadencje pe³ni³ funkcjê Prezesa
Zarz¹du Oddzia³u SARP we Wroc³awiu. Odznaczony Srebrnym i Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi, Medalem 10-lecia Polski Ludowej, Z³ot¹ Odznak¹ Politechniki Wroc³awskiej, Odznak¹ 1000-lecia oraz Odznak¹ 15-lecia Wyzwolenia Dolnego l¹ska.
Mia³ tyle zadañ do wykonania: w dydaktyce, w architekturze i ¿yciu spo³ecznym Wroc³awia i niestety los sprawi³, ¿e umar³ w wieku 58 lat! Pozostawi³ po sobie
niezatarte wspomnienia cz³owieka godnego, uczciwego, serdecznego i twórczego.
Pozostawi³ po sobie trwa³y lad w historii architektury Wroc³awia i Dolnego l¹ska.
Zmar³ 7 lipca 1966 roku.
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Anegdota
Profesor Henryk Lewulis, prowadz¹cy wyk³ady z budownictwa przemys³owego, przeprowadza³ korekty na sali w ramach æwiczeñ. By³ upalny, letni dzieñ, otwarte
okna i Profesor z podwiniêtymi rêkawami koszuli.
Janusz Jab³kiewicz  siedz¹cy obok Profesora, który u niego przeprowadza³ korektê  nagle nachyli³ siê nad Profesorem... i podniós³ zwalist¹ postaæ Profesora razem z czarnym w³osem na nie¿nobia³ej koszuli  krzycz¹cego  Panie, to mój w³os
 proszê dalej nie ci¹gn¹æ.... Ubawu wród obecnych na sali by³o co nie miara. Obaj
potem opadli na sto³ki... i korekta trwa³a nadal w dobrej komitywie, Profesor bowiem, bêd¹c cz³owiekiem szlachetnym, zyska³ nasze uznanie i ¿yczliwoæ.
Janusz ju¿ nigdy w³osów z koszuli nie wyci¹ga³, ale znakomicie przygotowany
z budownictwa przemys³owego  wyci¹gn¹³ pi¹tkê w indeksie.
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Profesor Kazimierz Malankiewicz (19021981)
Arbiter Elegentiarum  niedosiêgniony w polskiej mowie,
któr¹ emanuj¹c, wszelkie swoje uszlachetnia³ kamienie
GERMANIÊ  niemieckojêzyczn¹ redagowa³ w Krakowie
Po Profesorze sympatycznym  mi³e pozosta³o wspomnienie.
Urodzi³ siê 9 czerwca 1902 roku w Pruchniku (woj. rzeszowskie). Do szkó³ powszechnej i rednich uczêszcza³ w Krakowie, gdzie w roku 1920 z³o¿y³ egzamin dojrza³oci. Po roku
studiów na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej w Krakowie, przeniós³ siê na Wydzia³ Filozoficzny Uniwersytetu
Jagielloñskiego w Krakowie, studiuj¹c mineralogiê, geologiê
i chemiê. W roku 1927 na podstawie pracy z zakresu petrografii, uzyska³ stopieñ doktora filozofii. Ponadto ukoñczy³
Wy¿sze Studium Pedagogiczne przy Uniwersytecie Jagielloñskim.
Na prze³omie lat 1922/23 by³ zatrudniony, jako si³a pomocnicza na Wydziale Rolnym UJ, a w latach 19271935 jako
starszy asystent w Zak³adzie Chemii Nieorganicznej UJ.
W charakterze nauczyciela pracowa³ w latach 19271939 w Pañstwowej Szkole Przemys³owej i Gimnazjum im. Kapliñskiej w Krakowie. W latach 19281938 pe³ni³ obowi¹zki naczelnika Urzêdu Probierczego, organizuj¹c chemiczne laboratorium do
badañ stopów metali szlachetnych (Z³oty Krzy¿ Zas³ugi 1938 r.).
W czasie okupacji hitlerowskiej by³ organizatorem pracy konspiracyjnej w Armii
Krajowej, jako redaktor naczelny pisma niemieckojêzycznego pt. Germania oraz
w jêzyku polskim Dziennika Polskiego. By³ równie¿ wyk³adowc¹ w tajnym nauczaniu na Uniwersytecie Jagielloñskim w zakresie krystalografii, mineralogii i chemii nieorganicznej.
W okresie 19451946 pracowa³ jako wyk³adowca na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, nastêpnie jako
adiunkt przy Katedrze Petrografii i Geologii w Krakowie, pe³ni¹c obowi¹zki naczelnika w Urzêdzie Probierczym i wyk³adaj¹c w Instytucie Pedagogicznym w Katowicach.
W roku 1946 wybra³ Wroc³aw jako miejsce zamieszkania
i pracy twórczej. W Krakowie mia³ dom i rodzinê, we Wroc³awiu pracê. W³aciwie mieszka³ w swoim gabinecie, mia³
tam stary fotel (stoj¹cy dzi pod cian¹ w Muzeum Minera-

86

Profesor Kazimierz Malankiewicz (19021981)

logicznym), podrêczne laboratorium. Codziennie o godz. 16.00 na drzwiach pojawia³a siê kartka nie ma mnie, bêdê o 17.00, co oznacza³o, ¿e Profesor zrobi³ sobie
drzemkê. Obj¹³ funkcjê kierownika Katedry i Zak³adu Mineralogii i Petrografii na
Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wroc³awskiego, prowadz¹c równoczenie w latach 19461957 wyk³ady zlecone w zakresie mineralogii i petrografii na
Politechnice Wroc³awskiej, a w latach 19461955 w wieczorowej Szkole In¿ynierskiej
w Krakowie.
W tym okresie zorganizowa³ Zak³ad Mineralogii i Petrografii na Uniwersytecie
Wroc³awskim oraz Muzeum Mineralogiczne we Wroc³awiu, sprowadzaj¹c okazy minera³ów i ska³, które w okresie wojennym zosta³y wywiezione poza Wroc³aw do Strzegomia. Obecnie Muzeum Mineralogiczne nosi imiê Profesora Kazimierza Malankiewicza. 26 wrzenia 1957 roku uzyska³ tytu³ naukowy docenta. W okresie 19571962
na zlecenie Pañstwowych Przedsiêbiorstw Geologicznych w Katedrze Mineralogii
i Petrografii zosta³o wykonanych ponad 20 opracowañ o charakterze naukowo-badawczym, g³ównie z zakresu petrografii Dolnego l¹ska. W latach 19551966 obj¹³
stanowisko kierownika Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej na Wydziale
Farmacji Akademii Medycznej w Krakowie.
By³ prorektorem (19651968) Uniwersytetu Wroc³awskiego oraz cz³onkiem Senatu UW. Pracowa³ spo³ecznie jako sekretarz generalny Towarzystwa Przyrodników
im. Kopernika, by³ zastêpc¹ redaktora naczelnego czasopisma Wszechwiat, redaktorem naczelnym Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika Kosmos Seria B,
redaktorem naukowym Nauka i wiedza w Dzienniku Polskim (19461948)
w Krakowie oraz Rocznika Polskiego Towarzystwa Geologicznego.
Od 1967 roku zosta³ sekretarzem Miêdzynarodowej Komisji Historii Nauk Geologicznych. Jako kierownik wyk³adów o Ziemiach Zachodnich z ramienia Uniwersytetu Jagielloñskiego  zorganizowa³ w Krakowie ponad 100 wyk³adów obrazuj¹cych stosunki gospodarcze na Ziemiach Odzyskanych. Powo³any do Rady Naukowej
Pañstwowego Wydawnictwa Popularno-Naukowego Wiedza Powszechna. Bra³
udzia³ w I Kongresie Nauki Polskiej  referat o stanie zak³adów mineralogicznych
w Polsce. Otrzyma³ nagrodê Ministra Szkolnictwa Wy¿szego za osi¹gniêcia na polu
kszta³cenia geologów oraz szerzenie wiedzy w spo³eczeñstwie wroc³awskim. Laureat miasta Krakowa, odznaczony: Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Zas³u¿ony dla Dolnego l¹ska, Medalem Instytutu I.E. Purkyniego w Brnie.
Podejmowa³ studentów Wydzia³u Architektury Politechniki Wroc³awskiej
w swoim pa³acu przy ul. Boles³awa Prusa  obecnie Wydzia³ Architektury, zapoznaj¹c nas z tajemnic¹ kamienia ró¿nej maci, kolorów i twardoci, które w zawodzie architekta s¹ wa¿nym tworzywem budowlanym. Profesor Kazimierz Malankiewicz  bêd¹c cz³owiekiem nader ¿yczliwym dla otoczenia, z umiechem na twarzy
 nosi³ siê, mimo ówczesnych trudnoci ubraniowych panuj¹cej w komunie (ju¿
minionej)  jak model Pierre Cardin. Emanowa³ swym wnêtrzem, ujmuj¹cym sposobem bycia i wyra¿ania swoich myli w piêknej polszczynie  jak cz³owiek Renesansu. By³ dla nas nie tylko znakomitym wyk³adowc¹, ale prawdziwie polskim Arbiter Elegantiarum. By³ naszym twórczym Cicerone w dziedzinie kamienia 
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tworzywa wiecznego. Zostawi³ we Wroc³awiu wielu znakomitych uczniów: prof.
Majerowicz jest wybitnym petrologiem, prof. Grodzicki zajmuje siê z³otem, prof.
Sachanbiñski kamieniami szlachetnymi. Wszyscy wyszli spod Jego rêki.
Zmar³ 21 sierpnia 1981 roku (w wieku 79 lat) w Krakowie.

Dorobek naukowy Profesora Kazimierza Malankiewicza
Autor maj¹cych kilka wydañ podrêczników akademickich i wielu ksi¹¿ek popularno-naukowych, m.in.:
 Wstêp do nauki o ska³ach,
 Mineralogia szczegó³owa,
 Kamienie szlachetne,
 Surowce chemiczne,
 O geologii metali szlachetnych,
 Bogactwa kopalne,
 Polska  sól kamienna, solanki, rudy ¿elaza,
 Z³o¿a bazaltów dolnol¹skich,
 Zarys nauki o z³o¿ach,
 Ska³y egzotyczne Karpat rodkowych,
 Bogactwa kopalne Chin,
 Wulkany Hawajskie,
 Z dziejów nafty,
 Diamenty  beryl,
 Surowce chemiczne,
 Ma³a encyklopedia przyrodnicza,
 Analiza wód mineralnych Muszyny.
Ponadto monografia o mineralogu Ignacym Domeyce  twórcy górnictwa w Chile (wydana
w Nowym Jorku), praca naukowo-badawcza z zakresu petrografii Dolnego l¹ska, 100 wyk³adów stosunki gospodarcze na Ziemiach Zachodnich.

Anegdoty
 Imponowa³ m³odym renesansow¹ wiedz¹, zna³ Boya. Sypa³ cytatami z literatury, jak z rêkawa. Na wyk³adzie pad³a nazwa topaz, a Profesor od razu siêgn¹³
do Boya: Z przodu mia³a piêkny topaz, a z ty³u dekolt po pas. Co roku w marcu
na geologii by³y s³ynne imieniny Kazimierza. ci¹ga³a ca³a elita z Uniwersytetu: profesorowie  Jahn, Sembrat, Czy¿ewska i inni. Podawano s³ynn¹ Goldwasser
 wódkê z opi³kami z³ota! W salach odbywa³o siê wielkie przyjêcie. Jako najm³odszy  by³em szatniarzem  opowiada prof. Micha³ Sachabiñski (w Gazecie Wyborczej z 15 listopada 2002 roku  na 300-lecie Uniwersytetu Wroc³awskiego).
 W grudniu 2002 roku, bêd¹c u swojej córki Agnieszki w Toronto, odwiedzi³em
mego przyjaciela Felka Rzeszotarskiego (wieloletniego asystenta Profesora Kazimierza
Malankiewicza), który osiad³ na sta³e w Montrealu. Opowiedzia³ mi piêkn¹ autentyczn¹ anegdotê. Profesor wyk³adaj¹c ciekawie o minera³ach i ska³ach, stara³ siê nauczyæ s³uchaczy przez zami³owanie  bêd¹c podczas egzaminów bardzo ³agodny,
wyrozumia³y i pomocny. Jak ognia wystrzega³ siê zniecierpliwienia i z³oliwoci.
Jeden ze studentów Wydzia³u In¿ynierii zosta³ poproszony o wymienienie wystêpowania ska³ wulkanicznych w Polsce. Gdy powiedzia³, gdzie wystêpuj¹ granity,
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bazalty i inne  Profesor zapyta³: Jak to jest z g³azami narzutowymi? Student opowiedzia³, ¿e lodowce przesunê³y wiêksze i mniejsze bry³y skalne ze Skandynawii,
wyokr¹glaj¹c ich krawêdzie. Profesor pochwali³ odpowied i zada³ nastêpne pytanie! Jak nazywaj¹ siê g³azy narzutowe? Zapad³a d³ugotrwa³a cisza... Nie otrzymuj¹c
odpowiedzi, Profesor stara³ siê studentowi podsun¹æ nazwê. Proszê pana  g³azy
b³¹dz¹ce  po ³acinie... erro  errare  b³¹dziæ. Wiem Panie Profesorze  krzykn¹³
student  to s¹ erotyki!, twarz Profesora (¿artownisia znanego) opromieni³a siê radosnym umiechem. Proszê pana  rzek³ Profesor  jest pan odkrywc¹ nowej nazwy
w mineralogii  dziêkujê panu  wpisa³ do indeksu notê  bardzo dobrze!
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Profesor Stanis³aw Mielnicki (18981969)
Profesor Mielnicki z adiunktem Wajdzikiem
Uk³adali nam ceg³y, emanowali przymykiem
Jeli od piwnic po dach, budowlê znamy
Naszym Nauczycielom  wszystko zawdziêczamy.
Urodzi³ siê 25 marca 1998 roku w Bielsku Bia³ej. Pracê zawodow¹ rozpocz¹³ w 1923 roku, jako kierownik budowy Banku w ¯ywcu, jeszcze przed ukoñczeniem studiów na Wydziale Architektury Politechniki Lwowskiej (1926 r.). Jego
o¿ywiona dzia³alnoæ zawodowa w wykonawstwie i projektowaniu przypada na lata 19261939 oraz 19461958. W tym
czasie Profesor Stanis³aw Mielnicki opracowa³ wiele projektów takich obiektów jak: szko³y pensjonaty, sanatoria, internaty, domy mieszkalne, dworce kolejowe  pe³ni¹c jednoczenie nadzory nad ich realizacj¹, a ponadto kierowa³
opracowaniem wielu innych projektów renowacji obiektów
zabytkowych oraz nowych na terenie miast dolnol¹skich (we
Wroc³awiu, w Brzegu, widnicy, Nysie, Z³otoryi). Bogate dowiadczenia w wykonawstwie i projektowaniu wykorzysta³ do napisania dwóch
podrêczników: Materia³y budowlane i Ustroje budowlane, wydanych w latach 1938,
19461951 i 19471949.
Pracê dydaktyczn¹ podj¹³ w 1924 roku, zaczynaj¹c od szkó³ rednich i zawodowych we Lwowie, Katowicach, Tarnowie i Bytomiu. W roku 1946 przeszed³ do pracy w szkolnictwie wy¿szym, obejmuj¹c kierownictwo Katedry Budownictwa Ogólnego na Wydziale Budownictwa Politechniki Wroc³awskiej. Funkcjê tê kontynuowa³
na Wydziale Architektury od 1949 roku.
By³ autorem wielu artyku³ów, referatów, recenzji i orzeczeñ naukowych. W 1950
roku otrzyma³ nominacjê na profesora nadzwyczajnego, a w roku 1963 tytu³ profesora zwyczajnego. Przez dwie kolejne kadencje (1953 i 1954) pe³ni³ funkcjê dziekana
Wydzia³u Architektury oraz Przewodnicz¹cego Spo³ecznej Komisji Budowy Domów
Studenckich we Wroc³awiu.
By³ cz³onkiem WKUiA oraz MKUiA. W 1957 roku na w³asn¹ probê przeniesiony zosta³ na równorzêdne stanowisko na Wydziale Budownictwa L¹dowego Politechniki Krakowskiej. By³ promotorem 10 prac doktorskich, szeciokrotnie recenzentem przewodów habilitacyjnych z zakresu technologii i zastosowania materia³ów
budowlanych, budownictwa ogólnego, fizyki ustrojów budowlanych i konserwacji
zabytków.
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Znalimy Profesora jako cz³owieka z tzw. dystansem  pryncypialnego pedanta,
wymagaj¹cego od siebie i od nas  studentów, który usi³owa³ (i to Mu siê udawa³o)
przekazaæ tajniki swej pracy zawodowej, ze skarbca swego dowiadczenia w zakresie budownictwa ogólnego. Jego fascynacja przedmiotem by³a ogromna, i nie zawsze by³a te¿ naszym udzia³em, gdy¿ d¹¿ylimy bardziej ku projektowaniu i zajêciom pokrewnym. Ale ¿ycie zweryfikowa³o nasze pogl¹dy oraz znajomoci tych
wszystkich przylg, zawiasów stolców drewnianych i wi¹zañ murów  wiedza o tym
okaza³a siê pomocna, a nawet konieczna!  w naszej pracy zawodowej architekta.
Profesor Stanis³aw Mielnicki, w 1947 roku wyda³ ksi¹¿kê pt. Ustroje budowlane.
Ta ksi¹¿ka przez wiele lat stanowi³a jedyne, dostêpne kompendium wiedzy w dziedzinie budownictwa. Profesor by³ wspania³ym cz³owiekiem, o nieprzeciêtnych walorach humanistycznych, pe³nym humoru gawêdziarzem, o szerokich zainteresowaniach poza zawodowych i bogatych dowiadczeniach w zakresie tzw. uniwersytetu
¿yciowego, a przy tym bardzo bezporednim i ujmuj¹cym w swej znajomoci ówczesnych problemów studenckich.
Za dzia³alnoæ zawodow¹ i dydaktyczn¹ oraz naukow¹ odznaczony zosta³ Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Medalem 10-lecia Polski Ludowej, Medalem Pami¹tkowym
Politechniki Krakowskiej i Odznak¹ Honorow¹ Politechniki Krakowskiej. Minister
Szkolnictwa Wy¿szego przyzna³ Mu w latach 1953, 1954, 1964 i 1967 nagrody indywidualne II stopnia.
Zmar³ 3 maja 1969 roku.
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Uczy³ nas Profesor ze Zbyszkiem Kato³¹
T¹ wroc³awsk¹ stalow¹ szko³¹,
Uczy³ nas SIGMY  w sposób znakomity:
Prym wodzi³ spaw, ³¹czony na nity!
¯adna konstrukcja ju¿ nas nie zaskoczy
Kochasiu  mówi³ Oskar, patrz¹c w nasze oczy
Urodzi³ siê we Lwowie 12 grudnia 1894 roku. Szko³ê powszechn¹ oraz gimnazjum VIII ukoñczy³ we Lwowie (egzamin dojrza³oci w 1913 roku). W tym samym roku zapisa³
siê na Wydzia³ Architektury Politechniki Lwowskiej, potem
przeniós³ siê na Wydzia³ In¿ynierii L¹dowej.
Podczas I wojny wiatowej zosta³ w 1915 roku powo³any
do austriackiej s³u¿by wojskowej, przydzielony do 30 pp.,
potem 56 pp. Podczas walk w Karpatach, w grudniu 1916
roku zosta³ ranny, po wyleczeniu przydzielono go jako technika do Dworcowej S³u¿by Budowlanej (II Armia Austriacka) do listopada 1918 roku we Lwowie.
Nastêpuje pamiêtny we Lwowie listopad 1918 roku  tworzy siê nowa historia II Rzeczpospolitej  Obrona miasta
Lwowa. Jako 24-letni ¿o³nierz bierze udzia³ w walkach w szeregach Orl¹t Lwowskich na pierwszym odcinku obrony Lwowa, gdzie zostaje ciê¿ko ranny. Leczenie
trwa³o do 1919 roku, w którym dostaje przydzia³ do IX Lwowskiego Baonu Wartowniczego.
W grudniu 1920 zosta³ odkomenderowany na ukoñczenie studiów na Politechnice Lwowskiej, uzyskuj¹c w kwietniu 1923 roku dyplom in¿yniera dróg i mostów.
Po studiach przydzielony do Szefostwa In¿ynierów i Saperów w Przemylu, a nastêpnie do Korpusu Kadetów Nr 1 we Lwowie w charakterze wyk³adowcy do 1928 r.
w randze porucznika.
Od roku 1928 rozpocz¹³ pracê jako in¿ynier budowlany w biurze technicznym
Przedsiêbiorstwa Budowlanego Meissner realizuj¹c wiele budowli. W 1930 r. otrzyma³ pracê w Oddziale Architektury Wydzia³u Technicznego  magistratu miasta Lwowa, a nastêpnie w Urzêdzie Nadzoru Budowlanego, jako in¿ynier okrêgowy, uzyskuj¹c uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.
W 1935 roku przeszed³ do wykonawstwa w Firmie Malina we Lwowie, a nastêpnie, jako in¿ynier wolno praktykuj¹cy prowadzi³ kierownictwa robót, wykonywa³ obliczenia oraz plany. Od listopada 1939 do kwietnia 1940 roku zatrudniony
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jako wyk³adowca konstrukcji budowlanych w Szkole Technicznej-Przemys³owej we
Lwowie Po jej likwidacji wyjecha³ do Warszawy, gdzie pracowa³ w Biurze Technicznym Urz¹dzeñ Sanitarnych, a od 1942 w Fabryce Sukna. W 1944 roku uczestniczy³
w pracach budowlanych dla ZUS-u, Ossolineum, Muzeum Zoologicznego we Lwowie i przy budowie parowozowni w Rawie Ruskiej.
W padzierniku 1944 roku obj¹³ asystenturê w katedrze Statyki i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Lwowskiej, a po ukoñczeniu wyk³adów w 1945 roku wyjecha³ jako repatriant do Krakowa, a nastêpnie do Wroc³awia  wrzesieñ 1945 r.
We Wroc³awiu pracowa³ w sk³adnicy surowców hutniczych Meissner oraz
w warsztatach konstrukcji stalowych. Po likwidacji firmy obj¹³ w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wroc³awiu stanowisko rzeczoznawcy technicznego.
W 1950 roku pracowa³ w Biurze Projektów Miastoprojekt w charakterze konsultanta, weryfikatora i rzeczoznawcy, a¿ do przejcia na emeryturê. Równoczenie
w 1949 roku wyk³ada³ na Politechnice Wroc³awskiej, a w szczególnoci konstrukcje
budowlane  drewniane, stalowe i ¿elbetowe na Wydziale Architektury oraz konstrukcje drewniane na Wydziale In¿ynierii. Po utworzeniu Katedry Statyki i Konstrukcji Specjalnych na Wydziale Architektury  od padziernika 1952 roku zosta³
powo³any na kierownika tej katedry.
Profesor Oskar Mucha by³ uczynnym, serdecznym i ¿yczliwym cz³owiekiem, który
swoich studentów traktowa³ po ojcowsku. Zza okularów, które by³y jak lornetki
 jawi³y siê oczy przyjazne. By³ jedynym wyk³adowc¹, zwracaj¹cym siê do studentów familijnym, ale akceptowanym  Powiedz mi kochasiu! Szanowany przez studentów i przez tych, maj¹cych szczêcie spotkaæ Go na swojej drodze. Ale dopiero
po wielu, wielu latach czytaj¹c Jego ¿yciorys  dowiedzielimy siê o bohaterskiej
obronie Lwowa, w szeregach Orl¹t. ¯egnany przez przyjació³ i wspó³pracowników na cmentarzu w. Wawrzyñca przy ul. Bujwida. Pracowa³ w Miastoprojekcie 
Wroc³aw do koñca swoich dni.
Zmar³ we Wroc³awiu 9 lipca 1974 roku. Jest pochowany na cmentarzu przy
ul. Bujwida we Wroc³awiu.

Odznaczenia
A. Otrzymane w okresie od 1918 do 1939 roku:
1. Krzy¿ Obrony Lwowa  listopad 1918 roku.
2. Odznaka I-go odcinka obrony Lwowa ORLÊTA  otrzymana od dowództwa
obrony Lwowa  1919 rok.
3. Medal 10-lecia Rzeczpospolitej Polskiej  (19181928).
4. Medal za udzia³ w wojnie  19181920  w korpusie kadetów  1928 rok.
5. Odznaka za udzia³ w obronie Lwowa  Kapitu³a Krzy¿a Niepodleg³oci  1932
rok.
B. Otrzymane po 1945 roku:
1. Medal 10-lecia Polski Ludowej  1955 rok.
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Od pierwszego spotkania z Profesorem Oskarem Much¹ by³o jasne dla mnie, ¿e
spotykamy cz³owieka niezwykle ¿yczliwego i serdecznego i przez ca³e Jego twórcze
¿ycie zaufania tego nie zawiód³! By³ naszym wyk³adowc¹ i zapracowanym in¿ynierem konstruktorem, który wraz z adiunktem architektem Zbigniewem Kato³¹ wykonywali wiele prac obliczeniowych i ekspertyz budowlanych we Wroc³awiu i na
Dolnym l¹sku.
Do ka¿dego z nas zwraca³ siê Profesor z umiechem i ¿yczliwym b³yskiem oczu
zza okularów: kochasiu!. I tak zostalimy kochasiami, i przyjmowalimy to
z synowsk¹ wdziêcznoci¹.

Anegdota
Bêd¹c cz³owiekiem zapracowanym, egzaminy przeprowadza³ w godzinach wieczornych. Egzamin pisemny, a potem konfrontacja elaboratu z wiedz¹ o stali!
A z tym by³o ró¿nie. Jeden z kolegów WK ze wzglêdu na zajêcia koedukacyjne
nie bywa³ nigdy na wyk³adach! Przepisa³ ci¹gê od kolegi. Znudzony czekaniem na
egzamin ustny, rzek³ do nas: Panowie, idê do narzeczonej odreagowaæ. Wróci³ w
pod³ej kondycji i usiad³ przed Profesorem, który wzi¹wszy jego pracê nagle poblad³
i, zawsze cichy i spokojny, krzykn¹³: Kochasiu! Sk¹d ty wzi¹³e tak¹ du¿¹ sigmê?.
Zapad³a cisza. Zagadniêty wyszepta³ pytaj¹co: Panie Profesorze, a co to jest sigma? Profesora osadzi³o. Zbyniu  wycedzi³ do siedz¹cego obok in¿. Zbigniewa
Kato³y  Daj temu dupkowi trójczynê i ...adieu!. Z Profesorem przez wiele lat spotykalimy siê w czasie mojej 22-letniej pracy w Miastoprojekcie Wroc³awskim, gdzie
by³ specjalist¹ posadowieñ i gruntu. By³ uroczym cz³owiekiem i takim zachowam
Go w swej pamiêci. Taka sama jest opinia tych, którzy Go spotkali na swojej drodze
¿yciowej.
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Profesor Stanis³aw Pêkalski (18951967)
Jako strzelec konny na polsko-rosyjskim froncie
Autor portretów: KOMENDANTA i rektorów kolekcja ca³a
Witra¿y w katedrze wroc³awskiej i kocio³ach 110 ma na koncie
Uczy³ rysunku aktu, by poznaæ urok kobiecego cia³a.
Urodzi³ siê 30 listopada 1895 roku w Bia³obrzegach nad
Pilic¹, ziemi radomskiej, z ojca Adama (zmar³ego w 1923 roku)
urzêdnika kolejowego i matki Ewy z domu Filipiñskiej. Gimnazjum (z wyk³adowym jêzykiem rosyjskim) ukoñczy³
w Warszawie. Od 1917 r. w Polskiej Organizacji Wojskowej.
Bra³ udzia³ w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku,
w oddziale strzelców konnych.
Przez dwa lata by³ s³uchaczem Wydzia³u Humanistycznego Wolnej Wszechnicy w Warszawie. 12 listopada 1923 roku
wst¹pi³ do Szko³y Sztuk Piêknych w Warszawie. Studiowa³
pod kierunkiem prof. Karola Tichego (malarstwo) i prof. W³adys³awa Skoczylasa (grafika). Studia ukoñczy³ w 1929 roku.
W 1928 r. bra³ udzia³ w pierwszej wystawie grupy Rzut.
Nastêpnie, otrzymawszy stypendium zagraniczne Funduszu Kultury Narodowej, wyjecha³ do Francji i W³och. Tam te¿ zapozna³ siê bli¿ej ze sztuk¹ redniowiecznych
witra¿y. Po powrocie do Polski w ci¹gu trzech lat (19311933) pe³ni³ funkcjê starszego asystenta prof. Karola Tichego. W 1934 roku otrzyma³ dyplom Akademii Sztuk
Piêknych w Warszawie ze specjalnoci¹ malarstwo. Niewielka liczba absolwentów
ASP okresu przedwojennego nie przystêpowa³a do formalnej obrony dyplomów. Na
ogó³ koñczyli studia w chwili, gdy Profesor stwierdzi³, ¿e ju¿ nauczyli siê wszystkiego, czego mo¿na by³o ich nauczyæ, a dalej powinni dzia³aæ sami.
27 czerwca 1934 roku polubi³ w kociele w. Aleksandra w Warszawie Mariê
Krystynê Chrzanowsk¹, studentkê ASP.
W latach 19331938 pracowa³ jako niezale¿ny malarz, prezentuj¹c obrazy na Salonach i Wystawach Instytutu Propagandy Sztuki (IPS) i w Zachêcie (1928, 1929 i 1931),
gdzie w 1936 roku mia³ wystawê indywidualn¹, uwieñczon¹ srebrnym medalem za
kompozycjê Pieta (1931). Zaszczytne wyró¿nienie otrzyma³ te¿ na Salonie Jubileuszowym Zachêty, namalowany w 1931 roku portret Hanki Ordonówny. W tym te¿
okresie namalowa³ portrety marsza³ka J. Pi³sudskiego (1938 dla Ministerstwa Spraw
Zagranicznych), rektorów Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie (1933).
Portret prof. S. Krzemieniewskiego zdoby³ br¹zowy medal. Obraz Emaus (1933)
zakupiony zosta³ przez oo. kapucynów w Zakroczymiu. Oprócz Warszawy wysta-
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wia³ tak¿e we Lwowie, Poznaniu i Krakowie. Nale¿a³ do Bloku Zawodowych Artystów Plastyków. W latach 19381939 pracowa³ jako urzêdnik w Polskim Instytucie
Rozrachunkowym.
W okresie okupacji hitlerowskiej do 1942 roku przebywa³ w Warszawie, utrzymuj¹c rodzinê z grania na skrzypcach w kawiarniach i malowania portretów. Poszukiwany przez Gestapo, mieszka³ do koñca wojny w Krakowie, graj¹c (jako drugi
skrzypek) w Krakowskiej Filharmonii. Przed powstaniem Warszawskim wyjecha³
z rodzin¹ na Podhale. Zimê i wiosnê 1945 spêdzi³ wraz z rodzin¹ w Zakopanem,
gdzie bra³ udzia³ w wiosennej Wystawie Tymczasowego Zwi¹zku Zawodowego Pracowników Sztuki.
Jako jeden z pierwszych plastyków przyjecha³ (8 sierpnia 1945 roku) do Wroc³awia. Do czerwca 1946 pracowa³ jako kierownik Wydzia³u Owiaty i Kultury w Zarz¹dzie Miejskim. Od 1 wrzenia 1946 zosta³ powo³any na stanowisko wyk³adowcy
tworz¹cej siê Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Sztuk Plastycznych. Wspó³uczestniczy³
w zak³adaniu we Wroc³awiu Zwi¹zku Polskich Artystów Plastyków. By³ te¿ (od 28 I
1946 r.) cz³onkiem za³o¿ycielem Ko³a Mi³oników Literatury i Jêzyka Polskiego.
W zwi¹zku z rozpoznan¹ grulic¹ gard³a, od 13 lutego do 15 maja 1951 roku przebywa³ w Zakopanem w Sanatorium Nauczycielskim.
Od 1951 do 1954 roku by³ kierownikiem Studium Ogólnego w PWSSP, a w latach
19541964 roku dziekanem Wydzia³u Ceramiki i Szk³a. W latach 19581965 by³ równie¿ kierownikiem Katedry Malarstwa Architektonicznego oraz rektorem PWSSP.
Mia³ równie¿ wykszta³cenie muzyczne. W czasie II wojny wiatowej utrzymywa³ siê z gry na skrzypcach. W latach 50. gra³ w kwartecie smyczkowym z rektorem
(A.Z. Libhardem) Wy¿szej Szko³y Muzycznej we Wroc³awiu.
Na Wydziale Architektury Politechniki Wroc³awskiej prowadzi³ rysunek aktu.
Traktowa³ rysunek aktu jako sztukê widzenia piêkna cia³a, budz¹cego ciekawoæ od
zarania wiata. By³ znakomitym rysownikiem i malarzem, a jednoczenie cz³owiekiem ¿yczliwym i serdecznym. Jego dodatkowe kreski, detale, kontury  wydobywa³y z rysunku aktu plastykê i piêkno cia³a kobiety, bêd¹cej tematem eposów, pieni, marzeñ i natchnieñ twórców  od epoki kamiennej do internetu w³¹cznie!
We Wroc³awiu odnowi³ swoje zainteresowanie witra¿em redniowiecznym, projektuj¹c, i w wiêkszoci wypadków równie¿ realizuj¹c, witra¿e do katedr we Wroc³awiu, Warszawie, Czêstochowie, Katowicach, Gdañsku oraz do wielu kocio³ów
w ca³ej Polsce. Prace te prowadzi³ wraz z ¿on¹. £¹cznie zrealizowali Oni ponad 110
okien witra¿owych.
Oprócz witra¿y malowa³ te¿ wiele portretów  królów polskich do klasztoru cystersów w Henrykowie, pierwszych rektorów Uniwersytetu Wroc³awskiego (do sali
Senatu UWr.), kompozytorów i muzyków dla Opery Wroc³awskiej. Zas³ug¹ Jego jest
opracowanie kamienic zabytkowych placu Solnego we Wroc³awiu, za co autorzy
otrzymali w 1961 roku Nagrodê Miasta Wroc³awia (wspólnie z ¿on¹ Krystyn¹ oraz
Aleksandrem Jêdrzejewskim).
Razem z ¿on¹ Krystyn¹ projektowa³ witra¿e do katedry w. Jana Chrzciciela, kocio³a w. Marcina oraz kocio³a w. Wojciecha (we Wroc³awiu) Wspólnie z W³ady-
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s³awem Wincze i Aleksandrem Jêdrzejewskim opracowa³ projekt polichromii Rynku, placu Solnego oraz wlotów (ul. widnickiej). Projekt ten powsta³ w latach
19551960, a do roku 1961 zosta³ zrealizowany (bez przewidywanych malarstw ciennych  sgraffita, freski itp.). Zespó³ zosta³ uhonorowany nagrod¹ Miasta Wroc³awia.
Andrzej Pêkalski
By³ odznaczony m.in. Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznak¹
Budowniczego Wroc³awia, Zas³u¿onego Dzia³acza Kultury i Medalem X-lecia PRL.
Zgin¹³ tragicznie na Rynku wroc³awskim 7 lipca 1967 roku. Pochowany na cmentarzu w. Wawrzyñca przy ul. Bujwida we Wroc³awiu.

Opowieæ o Profesorze
Traktowa³ rysunek aktu jako sztukê widzenia, która nas otacza, a budzi ciekawoæ od zarania wiata. Z Profesorem i Jego korektami aktu mia³em przyjemnoæ
spotkania siê na sali rysunkowej. By³ bowiem znakomitym rysownikiem i malarzem
(póniejszym rektorem Wy¿szej Szko³y Sztuk Plastycznych we Wroc³awiu), ale tematem mojego wspomnienia bêdzie o wspania³ej Akcji Warszawskiej, w której rola
Profesora by³a pierwszoplanowa i zwyciêska!
Nasz Oddzia³ wroc³awski SARP, nie maj¹c w³asnej siedziby, egzystowa³ pok¹tnie w Miastoprojekcie wroc³awskim, a¿ wreszcie w latach 60., po konkursie SARP
wygranym przez zespó³ architektów: W³odzio Czerechowski, Rysio Jêdrak i Rysio
Natusiewicz  przyst¹piono do odbudowy pierzei rynkowej, zwanej Domami Zwi¹zków Twórczych. Realizacja to niestety pieni¹dze! Pewnego s³onecznego popo³udnia
znad sterty szkiców projektowych w pracowni wroc³awskiego Miastoprojektu (gdzie
za marn¹ pensjê pe³ni³em funkcjê g³ównego projektanta inwestycji szkolnych) dobieg³ mnie g³os Kazika Bieñkowskiego, ówczesnego prezesa Oddzia³u Wroc³awskiego
SARP: Zenku! Chcia³bym, aby reprezentowa³ nasz oddzia³ SARP w Ministerstwie
Kultury i Sztuki w Warszawie wspólnie z prof. Stanis³awem Pêkalskim ze Zwi¹zku
Polskich Artystów Plastyków i redaktorem Kazimierzem Koszutskim ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Chodzi o rzecz dla nas i rodowiska wroc³awskiego
wa¿n¹: o pieni¹dze na realizacjê Domu Zwi¹zków Twórczych, wyjazd dzi wieczorem!. Na peron Dworca G³ównego wtacza siê krótki zestaw tzw. poci¹gu warszawskiego i tabuny oczekuj¹cych. Do zat³oczonego do granic mo¿liwoci wagonu wskoczy³ pan Kazimierz, pana Profesora upcha³em si³¹, a sam wcisn¹³em siê do
przedsionka. I tak po wielu godzinach nocnych, przestêpuj¹c z nogi na nogê, dotarlimy do Dworca Warszawa ródmiecie (wtedy jeszcze drewnianego baraku). Per
pedes apostolorum  bladzi, dumni z pos³annictwa, ale zmêczeni okrutnie  osi¹gnêlimy Krakowskie Przedmiecie.  Panowie! Panie Kazimierzu! Panie Zenonie! 
mówi pan profesor Pêkalski.  Oto woda w fontannie! Robimy ablucjê stóp, bo dalej
nie wyrobiê...
Odwie¿eni, wysuszeni... wkraczamy do budynku Ministerstwa Kultury i Sztuki. Panowie z prowincji, zapewne po dotacje?  pyta wypoczêta warszawianka.
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 Podaæ kawusiê? Niestety Pana Ministra nie ma! Jest na plenumie..., a pan dyrektor
jest zajêty! Proszê z³o¿yæ na pimie... Lecz w tym momencie otwieraj¹ siê drzwi dyrektorskie, a w nich jowialna postaæ, która z szerokim umiechem i rozwartymi ramionami zd¹¿a w kierunku naszego profesora ...  Drogi Staszku! Kopê lat! Witam
ciê... I chwilê trwali w serdecznym ucisku!... I tak wiêc, jako ludzie z prowincji,
zasiedlimy w wygodne warszawskie fotele, pij¹c wonn¹ kawusiê, przegryzaj¹c
nie tylko trudne problemy finansowania naszego Domu Zwi¹zków Twórczych, lecz
równie¿ pachn¹ce ciasteczka...
Wrócilimy do Wroc³awia  dziêki Bogu i przygodnej znajomoci  nie na tarczy,
lecz z cyrografem, dziêki któremu mog³a ukazaæ siê wiecha!
Up³ynê³o wiele miesiêcy. Ja  znany pracownik miastoprojektowy z Ofiar Owiêcimskich  w koñcu postanowi³em zobaczyæ, jak wygl¹da nasze dzie³o w Rynku.
Efekt naszej trójkowej wyprawy (los okrutny sprawi³, ¿e profesor Stanis³aw Pêkalski zgin¹³ tragicznie, potr¹cony przez samochód  w pobli¿u tego¿ domu! Profesora
wspominam ciep³o, jako cz³owieka wielkiego serca i dobroci. Pan Kazimierz Koszutski
natomiast 16 marca 1996 roku odszed³ na wieczn¹ wartê).
Wkraczam szybkim krokiem  osi¹gam schody... i nagle co ciê¿kiego, spadaj¹c
na barki, zatrzyma³o mnie w miejscu. By³a to rêka ciecia i okrzyk:  Dok¹d?! Inteligentnie odpowiadam:  Na piêtro, proszê pana...  A karta wstêpu? Staram siê t³umaczyæ, ¿e my, to znaczy trójka, ministerstwo... zdobylimy pieni¹dze...  Panie, takie bajki bêdzie pan wnukom opowiada³! Proszê opuciæ to pomieszczenie! Wróci³em
do domu z opad³¹ szczêk¹, ale ze wiadomoci¹, ¿e jednak bêdê robi³ rzeczy dobre,
bo tego nauczyli mnie rodzice! A mojej wnuczce Kasi, mieszkaj¹cej w Toronto, opowiem o tym nie jak o bajce, lecz fakcie, bo te s¹ trwalsze i prawdziwsze od wszelkich bajek.
Kiedy odwiedzam biura naszego oddzia³u SARP, znajduj¹cego siê w Domu Zwi¹zków Twórczych na poddaszu, to wiem doskonale o tym, ¿e jest to najwy¿szy poziom, a na taki nasze Stowarzyszenie Architektów Polskich zas³uguje.
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Doktor architekt Anna Ptaszycka (19111967)
Wroc³aw  rozwój urbanistyczny  przestrzenie zielone w miastach  oto wizerunek
Twórczoci Pani Anny, wyznaczaj¹cej nam urbanistyki kierunek
By³a sympatyczna i mi³a, lecz ¿ycie ci¹gle w rozterce
Bowiem mieszkaj¹c potem w Krakowie  we Wroc³awiu zostawi³a serce.
Anna Jadwiga Ptaszycka, z domu Nowacka, urodzona 13
padziernika 1911 roku w Warszawie. Studiowa³a i dyplom
in¿yniera architekta uzyska³a na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 1936 r., i w tym¿e roku wysz³a za
m¹¿ za Tadeusza Ptaszyckiego, te¿ architekta. Wraz z mê¿em
przygotowywa³a liczne projekty konkursowe. Uczestniczy³a
w powstaniu warszawskim awansuj¹c do stopnia podporucznika. W czasie wojny podjê³a badania na temat organizacji
terenów zieleni w miastach. W lutym 1945 roku zaczê³a pracowaæ w Biurze Odbudowy Stolicy, ale ju¿ w listopadzie tego¿ roku wraz z mê¿em i córk¹ Danut¹ przenieli siê do Wroc³awia.
Anna Ptaszycka obok wspó³pracy z Biurem Planu Wroc³awia podjê³a obowi¹zki pracownika nauki w Katedrze Urbanistyki kierowanej przez
prof. Tadeusza Wróbla. Doktoryzowa³a siê w 1950 r. na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, na podstawie pracy pt. Zieleñ Wroc³awia. Do pierwszej urbanistyczno-architektonicznej monografii Wroc³awia przygotowa³a dwa rozdzia³y: Zagospodarowanie Wroc³awia w latach 19451955 i U progu planu piêcioletniego. Obydwa
ukaza³y siê w 1956 r. w ksi¹¿ce trzech autorów zatytu³owanej: Wroc³aw, rozwój urbanistyczny , Wydawnictwo Budownictwo i Architektura.
Do ksi¹¿ek dr Anny Ptaszyckiej rysunki wykonywali m.in. studenci Wydzia³u
Architektury Olgierd Czerner oraz Zenon Prêtczyñski.
Na wystawie Ziem Odzyskanych we Wroc³awiu w 1968 r. powsta³ Pawilon Pañstwowej Centrali Handlowej zbudowany na rzucie prostok¹ta z przyleg³¹ smuk³¹,
czworoboczn¹ wie¿¹, zaprojektowany przez Annê i Tadeusza Ptaszyckich.
Anna Ptaszycka w procesie dydaktycznym na wydziale przede wszystkim przekazywa³a sw¹ bogat¹ wiedzê z zakresu kszta³towania za³o¿eñ zieleni ale tak¿e uczestniczy³a w badaniach terenowych, np. w 1950 r. w Bystrzycy K³odzkiej. Konsultowa³a zarazem przygotowywany plan odbudowy i rozbudowy Wroc³awia.
Pod koniec 1950 r. przenios³a siê z mê¿em do Krakowa, gdzie zorganizowa³a Pracowniê Planu Ogólnego tego miasta, prowadz¹c j¹ do czerwca 1955 r. Od lipca tego
roku do wrzenia 1959 by³a kierownikiem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Pre-
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zydium Rady Narodowej m. Krakowa. Czêsto przyje¿d¿a³a do Wroc³awia konsultuj¹c plany przygotowywane dla tego miasta. Wyda³a kilka prac dotycz¹cych problemów urbanistycznych wspó³czesnego Krakowa, jego miejskich i podmiejskich
za³o¿eñ zieleni. Przez dwa lata (19501952) pracowa³a jako adiunkt na Wydziale
Architektury Politechniki Krakowskiej. Ciê¿ka choroba w 1958 roku wykluczy³a j¹
w du¿ej mierze z dalszych zawodowych dzia³añ. By³a cz³owiekiem godnym, sympatycznym  wspominamy J¹ niezwykle serdecznie.
Zmar³a w Krakowie 24 padziernika 1967 roku.
Z pani¹ dr architekt Ann¹ Ptaszyck¹ wi¹¿¹ siê piêkne m³odzieñcze wspomnienia, polecany bowiem przez prof. Janusza Szablowskiego wykonywa³em wiele rysunków do ksi¹¿ek, których by³ wspó³autorem. W piêknym domku wroc³awskiego
modernizmu przy ul. Zielonego Dêbu na Biskupinie przebywa³em wielokrotnie, donosz¹c swoje prace, za które to otrzyma³em od pani dr Anny Ptaszyckiej honorarium, pozwalaj¹ce mi na trzytygodniowy pobyt (po raz pierwszy) w stolicy Warszawie. To by³y piêkne wspomnienia m³odoci, których nawet w sêdziwym wieku
s¹ niezapomniane. Takie wspomnienia s¹ na zawsze utrwalone.
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Profesor Marian Rehorowski (19111973)
Gdy mnie nieraz do Rynku nosi,
Spogl¹dam na dom Jasia i Ma³gosi,
W których okazja by³a mi dana
Odwiedzaæ  Mistrza  Rehorowskiego Mariana
On to wy³om w wiadomoci naszej zrobi³
Swym wnêtrzem serdecznym  nasze wnêtrze zdobi³
Urodzi³ siê 9 marca 1911 roku we Lwowie. Po ukoñczeniu szko³y ludowej uczêszcza³ do VIII Gimnazjum Pañstwowego we Lwowie, gdzie w roku 1930 otrzyma³ wiadectwo
dojrza³oci. W roku 1930/1931 rozpocz¹³ studia na Wydziale Architektury Politechniki Lwowskiej, a w roku 1939 otrzyma³ absolutorium. Dzia³alnoæ dydaktyczno-naukow¹ rozpocz¹³ w latach 19381939, kiedy jako asystent profesora
Wies³awa Grzymalskiego w Katedrze Rysunków Zdobniczych i Dekoracji Wnêtrza na Wydziale Architektury Politechniki Lwowskiej powiêci³ siê ju¿ studiom nad wnêtrzem
i meblarstwem.
W roku 1939 zosta³ zmobilizowany i bra³ udzia³ w walkach frontowych przeciwko Niemcom. We wrzeniu 1939 r.
po kapitulacji Warszawy, dosta³ siê do niewoli niemieckiej,
w której przebywa³ 5,5 roku, kolejno w obozach polskich oficerów w Niemczech,
jako jeniec wojenny w obozach Nienburg am Weser (Niemcy), Spittal am Drau (Austria) i Woldenberg (obecnie Dobiegniew, Pomorze Zachodnie). W czasie przebywania w obozach jeñców polskich w Niemczech studiowa³ wiele dzie³ z historii wnêtrz
i meblarstwa.
Po wyzwoleniu rozpocz¹³ pracê i przygotowywa³ siê do dyplomu z architektury, który uzyska³ w roku 1946 na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.
Od roku 1945 rozpocz¹³ pracê na Wydziale Architektury Politechniki Wroc³awskiej,
t³umacz¹c w latach 19451950 trzy dzie³a z historii meblarstwa. Intensywn¹ dzia³alnoæ naukow¹ prowadzi³ w latach 19501962, jako wyk³adowca przedmiotu historii
wnêtrz i mebla oraz projektowania z zakresu architektury wnêtrza. W roku 1961
obroni³ pracê doktorsk¹, a w roku 1962 ukoñczy³ habilitacjê. W latach 19501962
wykona³ inwentaryzacjê fotograficzno-pomiarow¹ a czêciowo rysunkow¹ i opisow¹
mebli polskich i importowanych, znajduj¹cych siê w muzeach i w wielu zbiorach
kocielnych (przeprowadzi³ je Marian Rehorowski w 75 miejscowociach). Wykonane zdjêcia fotograficzne, pomiary i opisy, stworzy³y korzystne warunki, opracowa-

Profesor Marian Rehorowski (19111973)

101

nia ró¿nych tematów z dziedziny polskiego sprzêtarstwa zabytkowego. Wynikiem
tej dzia³alnoci jest opublikowanie ponad 70 artyku³ów.
Docent Marian Rehorowski zapocz¹tkowa³ studia nad polskim sprzêtem okresu
romañskiego, których wyniki opublikowane zosta³y w artykule pt. Sprzêty wyobra¿one w miniaturach kodeksu z Brzegu (z roku 1353). Studia nad polskim sprzêtarstwem
okresu gotyckiego umo¿liwi³y opublikowanie wielu artyku³ów o stallach gotyckich
w Polsce i o innych gotyckich zabytkach meblarstwa, jak ambony almari¹ archiwaln¹
Jana Paszkowicza z roku 1455. Opracowuje te¿ meble okresu nowo¿ytnego jak: Meble gdañskie XVII i XVIII stulecia. Wieloletnie prace inwentaryzacyjne i publikacje
Docenta Mariana Rehorowskiego dotycz¹ce studiów nad polskim sprzêtarstwem zabytkowym mia³y na celu ukoñczenie dzie³a pt. Meble polskie od XII do I-szej po³owy
XIX wieku.
Wielokrotnie by³ wyró¿niany nagrodami Rektora Politechniki Wroc³awskiej, odznaczony te¿ Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi, Z³ot¹ Odznak¹ Politechniki Wroc³awskiej
oraz Odznak¹ 1000-lecia Pañstwa Polskiego. Otrzyma³ specjalne wyró¿nienie od
Papie¿a Jana Paw³a II za studia nad sztuk¹ sakraln¹ w Polsce.
By³ twórc¹ i za³o¿ycielem Wydzia³u Architektury Politechniki Wroc³awskiej  umieszczony na tablicy pami¹tkowej wraz z pozosta³ymi dziewiêcioma wspó³twórcami.
Zmar³ 23 marca 1973 roku we Wroc³awiu.
Uczy³ nas profesor Marian Rehorowski niezwykle wa¿nego przedmiotu, a mianowicie architektury wnêtrz, w ¿yciu bowiem ka¿dego cz³owieka atmosfera, klarownoæ, urok i piêkno wnêtrza, w jakim przebywa, s¹ niezmiernie wa¿ne. Od tego
klimatu zale¿y nastrój i radoæ. W takim klimacie i takich przes³ankach Profesora
 w serdecznym, bezporednim dialogu  powstawa³y barwne plansze, perspektywy wnêtrz projektowanych i przestrzenne modele, które sprawia³y mi wiele satysfakcji.
Nasz Profesor mia³ te¿ konika  a mianowicie meble ró¿nej maci, te z Kolbuszowej za by³y mu najbli¿sze. Odwiedzaj¹c Profesora w piêknie przez niego zaaran¿owanych wnêtrzach Jasia i Ma³gosi (obok Rynku) podziwia³em efekt jego pracy i inwencji.
By³ uroczym gawêdziarzem, a jego wspomnienia i doznania z czêstych podró¿y
przedwojennych po Europie (które realizowa³ bez zaproszeñ i ewentualnej odmowy Urzêdu Paszportowego!) by³y niezwykle interesuj¹ce. S³ucha³em tego z zaciekawieniem, by³y to bowiem opowieci barwne; o miastach i zabytkowych budowlach
rozwietlanych s³oñcem Po³udnia. Jestem Profesorowi Marianowi Rehorowskiemu
wdziêczny za godziny spêdzone w klimacie piêknego wnêtrza, nie tylko Jasia
i Ma³gosi, miejsca zamieszkania, ale równie¿ Jego wnêtrza w³asnego, z którego czerpalimy radoæ tworzenia. Goethe powiedzia³ Am Werk erkennt man den Meister
(Mistrza poznaje siê przy dziele). Do tych Mistrzów zaliczam Profesora Mariana
Rehorowskiego, który obdarzy³ mnie, oprócz sympatii celuj¹cym w moim indeksie architekta.
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Ze wspomnieñ Henia Sufryda
Wspomnienia swoje chcia³bym skupiæ na wspólnej z Natusem (Ryszardem Natusiewiczem) pracy inwentaryzacyjno-studialnej, prowadzonej przez Profesora Rehorowskiego podczas wakacji letnich. Profesor Rehorowski by³ entuzjast¹ mebli zabytkowych, zajmowa³ siê ich inwentaryzacj¹ i poszukiwaniem. Natus i ja wspólnie
z Profesorem objechalimy Polskê. Profesor zabra³ ze sob¹ kilka aparatów fotograficznych, w tym aparat kliszowy, który dzisiaj sam móg³by ju¿ byæ zaliczany do zabytków, oraz ca³y sprzêt do obróbki samodzielnej zdjêæ kliszowych. To wszystko
w du¿ej walizce dwigalimy pospo³u. Podró¿owalimy jak siê da³o: pieszo, kolej¹,
autobusem, wozem konnym, statkiem po Wile, gdy p³ynêlimy do Wroc³awia przez
Nieszawê, P³ock do Torunia. Zainteresowania Profesora by³y bardzo rozleg³e. Inwentaryzowalimy krzes³o romañskie w portalu kocio³a w Trzebnicy, krzes³o wczesnogotyckie ujête na obrazie o³tarza kocio³a w Sobótce, meble pa³acu w £añcucie,
meble w muzeum p³ockim czy meble biedermajerowskie w mieszkaniach prywatnych Profesorów z Wilna, którzy zamieszkali w Toruniu. Inwentaryzacja fotograficzna tych kilku tylko wyrywkowo wymienionych miejsc obfitowa³a w przeró¿ne
utrudnienia. Przyk³adowo, sfotografowanie fragmentu portalu romañskiego w Trzebnicy w warunkach amatorskich wymaga³o du¿ej pomys³owoci w wykonaniu roboczego rusztowania dla wykonania zdjêæ. Fotografowanie fragmentu obrazu w o³tarzu
g³ównym w Sobótce te¿ by³o karko³omnym wyczynem.
W ka¿dym miejscu pobytu i dla sprawdzenia efektów naszej pracy musielimy 
najczêciej w ³azienkach  organizowaæ robocze laboratorium aby wywo³aæ zdjêcia.
Profesor Rehorowski by³ tytanem pracy. Prawie ca³e noce spêdzalimy przy wywo³ywaniu klisz i odbitek fotograficznych. Plon tego wyjazdu inwentaryzacyjnego by³
bardzo bogaty i obfity.
(Z tamtych lat..., op. cit.)
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Gdyby Witold Romer ¿y³ w czasach Szekspira
Mielibymy dzisiaj zdjêcia Wiliama i niejednego zbira
Henryka VIII, Hamleta oraz smutnej zawsze Ofelii
I to wszystko w Romerowskiej piêknej Izohelii.
Witold Romer urodzi³ siê we Lwowie w roku 1900. Jego
ojcem by³ Eugeniusz Romer, wiatowej s³awy geograf, twórca wielu atlasów i map. Profesor lwowskiego Uniwersytetu
Jana Kazimierza. Rodzice zadbali o to, aby ich pierworodny
syn Witold otrzyma³ bardzo staranne i wszechstronne wykszta³cenie, czemu sprzyja³o sta³e obcowanie i ich kontakty
ze rodowiskiem intelektualnym, znajomoæ i pos³ugiwanie
siê w domu rodzinnym jêzykami obcymi, liczne podró¿e po
Europie.
Pomimo ochotniczego oddzia³u w obronie Lwowa w 1918
roku i zwi¹zanej z tym przerwy edukacyjnej, ju¿ w roku 1923
uzyskuje dyplom in¿yniera-chemika na Wydziale Chemii Technicznej Politechniki Lwowskiej, po czym rozpocz¹³ pracê jako asystent prof. Wojciecha wiêtos³awskiego w Katedrze Chemii Fizycznej Politechniki Warszawskiej, gdzie
zajmowa³ siê zagadnieniami ebulioskopii, w wyniku czego powsta³¹ pierwsza publikacja Romera, wspólnie z prof. wietos³awskim pt. O nowym typie ebulioskopu.
W 1925 roku, po objêciu stanowiska in¿yniera w Zak³adach Graficznych Ksi¹¿nica Atlas we Lwowie, zainteresowania Witolda Romera zwróci³y siê w kierunku
technologii drukowania, zwi¹zanej z reprodukcj¹ opracowywanych przez Jego ojca
map i atlasów. Ówczesny poziom technik drukarskich by³ niski, dlatego Witold Romer wyje¿d¿a na pó³roczny sta¿ do najlepszych w Europie
orodków poligraficznych we Wiedniu, Pary¿u, Edynburgu
i Southhampton.
Po powrocie do kraju obj¹³ kierownictwo dzia³u reprodukcji w Ksi¹¿nicy Atlas, zorganizowa³ laboratorium badawcze, gdzie opracowa³ now¹ technikê druku map zwan¹ kartochromi¹ na podstawie uzyskanych dwóch patentów
dotycz¹cych druku offsetowego, umo¿liwiaj¹c¹ drukowanie
wielobarwnych map na poziomie wiatowym ze znacznym
uproszczeniem procesu druku.
W 1932 roku Witold Romer obj¹³ kierownictwo Instytutu
Fotograficznego Politechniki Lwowskiej, zmieniaj¹c jego do-
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tychczasowy profil zwi¹zany z fotografi¹ artystyczn¹ na placówkê naukowo-badawcz¹ zajmuj¹c¹ siê zagadnieniami fizyko-chemii procesu fotograficznego i sensytometrii. Na podstawie pracy z zakresu fizyko-chemii procesu wywo³ywania, uzyska³ w roku 1936 stopieñ doktora nauk technicznych. W tym czasie og³asza³
w czasopismach zagranicznych swoje prace z dziedziny sensytometrii, które by³y
powa¿nym wk³adem do nierozpoznanych jeszcze wówczas zagadnieñ podstaw procesu fotograficznego. Na kanwie swojej dzia³alnoci naukowej opracowa³ i opublikowa³ now¹ technikê fotograficzn¹ zwan¹ izoheli¹, co nada³o mu wiatowy rozg³os, gdy¿ by³a ona stosowana szeroko nie tylko w fotografii artystycznej, ale równie¿
w metrologii wietlnej.
Po wybuchu II wojny wiatowej, Witold Romer przedosta³ siê przez Rumuniê
i Jugos³awiê do Francji, gdzie wst¹pi³ w stopniu szeregowca z cenzusem do organizowanego tam Wojska Polskiego, a po klêsce Francji w lecie 1940 roku ewakuowa³
siê do Anglii. Na podstawie wyrobionej sobie pozycji w literaturze specjalistycznej
zosta³ przyjêty do laboratorium badawczego firmy Kodak w Harrow i tam pracowa³ nad podstawowymi zagadnieniami rozpraszania wiat³a w orodkach koloidalnych, co wi¹¿e siê bezporednio ze zdolnoci¹ zapisu informacji obrazowej na warstwach fotograficznych. W wyniku tych prac zosta³a stworzona i wykorzystana przez
firmê Kodak mo¿liwoæ podwy¿szenia jakoci materia³ów fotograficznych. Pracami
tymi zainteresowa³o siê wojsko i od 1943 roku Witold Romer obj¹³ kierownictwo
prac badawczych Research Section w Photographic Department of Royal Aircraft
Establishment w Franborough. Zajmuj¹c siê zagadnieniami fotografii lotniczej, samodzielnie udoskonali³ aparaturê do zdjêæ lotniczych, skonstruowa³ specjaln¹ kamerê kompensuj¹c¹ ruch samolotu. Aparatura ta by³a wykorzystana z powodzeniem
przy l¹dowaniu aliantów we Francji w 1944 roku oraz w dalszej fazie dzia³añ wojennych.
W 1946 roku wróci³ do Polski, osiedli³ siê we Wroc³awiu i zorganizowa³ na Oddziale Chemii Technicznej Wydzia³u Mat.-Fiz.-Chem. Uniwersytetu i Politechniki Katedrê Fototechniki, która po rozdziale Politechniki od Uniwersytetu pozosta³a na Wydziale Chemicznym Politechniki, kszta³c¹c specjalistów w zakresie fototechniki na
poziomie in¿ynierskim i magisterskim. W roku 1947 habilitowa³ siê na Wydziale Chemicznym Politechniki £ódzkiej, w 1948 otrzyma³ tytu³ naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1956 profesora zwyczajnego.
Pocz¹tkowo Profesor Witold Romer kontynuowa³ swoje prace rozpoczête w Anglii, zajmuj¹c siê ma³o rozpoznanymi zagadnieniami teorii i pomiaru ziarnistoci
i zdolnoci rozdzielczej materia³ów fotograficznych, natomiast pod koniec lat 50. Jego
zainteresowania skupi³y siê na teorii zarodkowania i wzrostu kryszta³ów halogenków srebra w emulsjach fotograficznych. W wyniku tych prac powsta³y unikatowe
instrumenty pomiarowe zastosowane w polskim przemyle fotograficznym i za granic¹, publikacje z zakresu teorii wzrostu kryszta³ów, referaty na miêdzynarodowe
sympozja i kongresy oraz patenty.
Powa¿ny udzia³ w Jego pracy mia³y badania procesu fotosieciowania warstw wiat³oczu³ych stosowanych w chemigrafii poligraficznej, zagadnienia kolorymetrii i wiele
innych aspektów procesu fotograficznego.

Profesor Witold Romer (19001967)

105

Dorobek publikacyjny Profesora Witolda Romera obejmuje 72 pozycje w wiêkszoci zamieszczone w czasopismach o wiatowym zasiêgu, kilkanacie patentów,
monografie Teoria procesu fotograficznego (PWN 1955), Ziarnistoæ i rozdzielczoæ materia³ów fotograficznych (PWN 1953) i wiele innych prac niepublikowanych, napisanych
w Anglii podczas wojny, utajnionych z powodu ich wartoci aplikacyjnej.
W wyniku swojej dzia³alnoci dydaktycznej, wykszta³ci³ Profesor Witold Romer
ponad 100 in¿ynierów i magistrów in¿ynierów z zakresu fototechniki, bêd¹c opiekunem 66 prac in¿ynierskich i magisterskich i promotorem obronionych 3 prac doktorskich. Prowadzi³ wyk³ady z chemii fizycznej, teorii procesów fotograficznych,
pomiarów barwy i poligrafii. Uczestniczy³ aktywnie w wielu miêdzynarodowych
zjazdach naukowych. W latach 19471948 pe³ni³ funkcjê dyrektora Oddzia³u Chemii Technicznej, co odpowiada³o wówczas stanowisku dziekana. Do koñca swojego
¿ycia kierowa³ kreowan¹ przez siebie Katedr¹ Fototechniki.
Profesor Witold Romer by³ typem prawdziwego uczonego, powiêcaj¹c siê bez
reszty pracy naukowej, nie pozostawiaj¹c sobie czasu na wypoczynek nawet podczas wi¹t, niedziel i wakacji. Za swe zalety charakteru, oddanie siê nauce, ¿yw¹
i bogat¹ dzia³alnoæ akademick¹ zyska³ sobie Profesor wielki szacunek i uznanie,
bêd¹c autorytetem w kraju i zagranic¹ w dziedzinie chemii i fizyki procesu fotograficznego, a tak¿e fotografii. By³ cz³onkiem wielu towarzystw naukowych, cz³onkiem
honorowym Miêdzynarodowej Federacji Fotografii Artystycznej (HEFiAP), cz³onkiem honorowym Zwi¹zku Polskich Artystów Fotografików, laureatem nagrody Pañstwowej III stopnia w dziedzinie postêpu technicznego, oraz laureatem nagrody
miasta Wroc³awia za ca³okszta³t dzia³alnoci naukowej i artystycznej.
Zmar³ we Wroc³awiu w kwietniu 1967 roku.
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Ponadto Witold Romer by³ autorem lub wspó³autorem 6 patentów, 6 raportów
przemys³owych z prac wykonanych w firmie Kodak podczas wojny, autorem 10 raportów z prac wykonanych podczas II wojny dla Air Photography Research Committee i Royal Aircraft Establishment oraz 45 prac popularno-naukowych i popularyzatorskich.
Adam Zaleski
(wspó³pracownik Profesora)
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Budownictwo wiejskie przybli¿a³ prof. Janusz Szablowski
Od Karpat do Ba³tyku nasze piêkne wioski...
Tworz¹c architekturê, która szacunek budzi
I serdeczny stosunek do wszystkich ludzi
To humanisty atuty, które s¹ w cenie
O Profesorze, Prezesie SARP-u mi³e pozosta³o wspomnienie.
Urodzi³ siê 17 kwietnia 1909 roku w Watyñcu, pow. Horochow na Wo³yniu. Egzamin dojrza³oci uzyska³ w Gimnazjum Pañstwowym w £ucku w roku 1929. Czynn¹ s³u¿bê
wojskow¹ odby³ w roku 1929/1930 we W³odzimierzu Wo³yñskim. W roku 1931 wst¹pil na Wydzia³ Architektury Politechniki Lwowskiej, gdzie w czerwcu 1939 roku uzyskuje
dyplom in¿yniera architekta. Przez okres studiów pracowa³
zarobkowo w biurach projektowych oraz na budowach.
W roku 1937 uzyska³ nominacjê na m³odszego asystenta
u prof. M. Osiñskiego, przy Katedrze Architektury Polskiej
Politechniki Lwowskiej. Funkcjê tê pe³ni³ do chwili wybuchu
II wojny wiatowej.
Kampaniê wrzeniow¹ 1939 roku przeszed³ w stopniu podporucznika rezerwy
w walkach na Pomorzu oraz pod Kutnem, gdzie dosta³ siê do niewoli niemieckiej.
Jako jeniec wojenny przebywa w oflagu Woldenberg (19392 V 1945).
D³ugie lata niewoli wykorzysta³ na pog³êbienie wiedzy fachowej. W obozie Woldenbergu zajmowa³ siê wraz z gronem kolegów architektów i rolników zagadnieniami uspó³dzielczenia wsi polskiej.
Po powrocie do kraju pracowa³ w roku 1946 jako kierownik Pañstwowego Przedsiêbiorstwa Budowlanego w Mieroszowie ko³o Wa³brzycha. W 1947 roku przeniós³
siê do Wroc³awia, uzyskuj¹c nominacjê na starszego asystenta na Wydziale Architektury (Budownictwo Wiejskie) u Profesora Tadeusza Brzozy. Jednoczenie pracowa³ naukowo w Regionalnej Dyrekcji Planowania Przestrzennego we Wroc³awiu
(wspó³praca wstêpnego planu zabudowy Wroc³awia). Opracowa³ uproszczone plany miast Dolnego l¹ska: K³odzko, Bielawa, Duszniki, Kudowa, Radków, Nowa Ruda,
Lewin K³odzki, Mys³akowice oraz Polanica.
W roku 1950 organizowa³ na terenie Wroc³awia Centralne Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego, przyjmuj¹c stanowisko konsultanta pracowni architektonicznych. Jednoczenie uzyska³ na Politechnice awans na stanowisko adiunkta przy Katedrze Architektury Wiejskiej Wydzia³u Architektury, prowadz¹c wyk³ady
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z przedmiotu Zasady projektowania oraz w okresie 19511953 æwiczenia z projektowania. Od roku 1953 prowadzi³ Katedrê Budownictwa Wiejskiego, jako p.o. kierownika Katedry, a w kwietniu 1954 roku uzyska³ nominacjê na samodzielnego pracownika nauki. Jako kierownik pracowni architektoniczno-budowlanej Pañstwowego
Biura Projektów Budownictwa Morskiego  Oddzia³ Wroc³aw bra³ udzia³ w opracowaniu za³o¿eñ i generalnego planu zabudowy stoczni G³ogów i Wroc³aw-Zacisze
(projekty budynków przemys³owych i socjalnych).
Na Oddziale Architektury Wieczorowej Szko³y In¿ynierskiej we Wroc³awiu, prowadzi³ wyk³ady z zakresu architektury oraz æwiczenia (19511953). W latach
19531954 natomiast wyk³ada³ na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wroc³awskiej Zarys budownictwa wiejskiego. Bêd¹c w latach 19531954 kierownikiem Zespo³u Planistycznego Centralnego Biura Projektów Budownictwa Wiejskiego we Wroc³awiu opracowa³ plany zabudowy Pañstwowych Orodków Maszynowych
w województwie opolskim i wroc³awskim. Autor planów zagospodarowania przestrzennego osiedli Pi³awa, Marciszów i Siechnice.
W latach 19531954  cz³onek Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wroc³awiu. Od 1951 do 1952 by³ prezesem Zarz¹du Oddzia³u Stowarzyszenia Architektów Polskich we Wroc³awiu.
W 1986 roku uzyskuje stopieñ doktora nauk technicznych, temat: Projektowanie
i budownictwo form wielotowarowych. Profesor Janusz Szablowski by³ twórc¹ i za³o¿ycielem Wydzia³u Architektury Politechniki Wroc³awskiej  umieszczony na tablicy
Pamiêci Wydzia³u. Swoj¹ postaw¹ etyczn¹, ¿yczliwoci¹ i wk³adem twórczym w rozwój Wroc³awia  zyska³ sobie uznanie i pamiêæ studentów, architektów, mieszkañców Wroc³awia i Dolnego l¹ska.
Zmar³ w 1982 roku.

Prace naukowe Profesora Janusza Szablowskiego
1. Wspó³autor ksi¹¿ki Wroc³aw  rozwój urbanistyczny, Warszawa 1956, Budownictwo i Architektura.
2. Wspó³autor pracy Lokalizacja planowania i zasady projektowania zak³adów przemys³u rolnego.
3. Opracowanie dzia³u Planowanie przestrzenne obszarów osadniczo-rolnych w ramach pracy zbiorowej wydanej przez Instytut Urbanistyki i Architektury w 1955 roku.
4. Praca Planowanie Pañstwowych Orodków Maszynowych.

Prace konkursowe
1. I nagroda w konkursie architektonicznym na zagrodê rolnika organizowanym przez Ko³o
Architektów obozu IIC w Woldenbergu  1943 r.
2. Wyró¿nienie w konkursie architektonicznym na Wiejski Dom Ludowy  organizowanym
te¿ w obozie IIC w Woldenbergu  1943 r.
3. II nagroda w konkursie architektonicznym na typow¹ zagrodê Dolnol¹sk¹, organizowanym przez SARP Oddzia³ Wroc³aw, na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Planowania Przestrzennego we Wroc³awiu.

To by³y sympatyczne spotkania na sali wyk³adowej, gdzie mielimy æwiczenia,
a wiêc korekty Profesora  architekta dowiadczonego z wielu realizacji przedwojennych, a nie profesora ucz¹cego studentów z wiedzy ksi¹¿kowej!
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Profesor Janusz Szablowski by³ te¿ wspó³pracownikiem wraz arch. Ann¹ Ptaszyck¹
 piêknej ksi¹¿ki Wroc³aw  rozwój urbanistyczny.
Mile wspominam okres mego dwuletniego nakazu pracy w latach 19521954
w biurze Projektów Budownictwa Wiejskiego we Wroc³awiu  gdzie Profesor by³
g³ównym projektantem. Dziêki Niemu i Jego ¿yczliwoci pozna³em tajniki problemu architektury i urbanistyki. To by³a wspania³a nauka! Profesor Janusz Szablowski jako Prezes ZO SARP we Wroc³awiu rekomendowa³ mnie do Stowarzyszenia
Architektów Polskich i by³o to dla mnie wyró¿nienie i potwierdzenie, ¿e czego choæ
trochê siê nauczy³em!
To by³ bodziec do dalszej nauki i przemyleñ, który w ¿yciu architekta trwa przez
ca³e jego twórcze ¿ycie.
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Bronis³aw Wiktor  potomek Lwowskich przodków
Architekt, malarz oraz akwarelista znakomity
Autor piêknych na £yczakowskim cmentarzu nagrobków
Jego twórczoæ zaliczana by³a do lwowskiej elity.
Urodzi³ siê 21 lipca 1886 roku w Markowicach (pow. Sanok). Do szko³y ludowej uczêszcza³ w Felsztynie, a do gimnazjum humanistycznego w Samborze (matura w 1905 r.).
Potem rozpocz¹³ studia na Wydziale Architektury Politechniki Lwowskiej. Podczas studiów pracowa³ jednoczenie, jako
korepetytor, a póniej w biurach architektonicznych i na budowach, od marca 1909 do listopada 1910 u architektów:
J. Lewinskiego, J. Popieleckiego, Richtmana, Ujejskiego, Sosnowskiego i Zacharewicza. Od listopada 1913 do maja 1919
w biurze in¿. architekta Zbigniewa i prof. Lewinskiego. Potem wst¹pi³ do s³u¿by rz¹dowej w Departamencie X Architektury b. Namiestnictwa jako kontraktowy architekt, a nastêpnie, po z³o¿eniu dyplomu na Politechnice w roku 1916, mianowany w roku 1917
adiunktem budownictwa, w 1919 komisarzem, a w 1920 starszym komisarzem budownictwa.
Nastêpnie po zwolnieniu siê ze s³u¿by w Wojewódzkiej Okrêgowej Dyrekcji RP,
powo³any zosta³ na stanowisko nauczyciela w Pañstwowej Szkole Przemys³u Artystycznego we Lwowie. Sta³ym nauczycielem zosta³ mianowany w 1929 roku. W roku
akademickim 1913/1914 by³ asystentem przy Katedrze Form Architektonicznych Politechniki Lwowskiej, a starszym asystentem Katedry Budownictwa Utylitarnego
w roku akademickim 1923/1924.
Studia plastyczne odby³ w Szkole Malarstwa u prof. S. Batowskiego w latach
19101913, a kurs grafiki u prof. L. Tyranicza (1932) w Pañstwowej Szkole Przemys³u Artystycznego, podniesionej w 1936 r. do rzêdu wy¿szej uczelni, jako Pañstwowy Instytut Sztuk Plastycznych  pracowa³ do wybuchu wojny w 1939 roku. Za s³u¿bê
w szkolnictwie artystycznym otrzyma³ Br¹zowy Medal w 1938 roku.
W latach 1940/1941 pozosta³ nadal w tej szkole  nazwanej wtedy Der¿. Chud.
Prom. Uczy³yszcze. W czasie okupacji niemieckiej pracowa³ w Nadzorze Technicznym Zarz¹du Miejskiego we Lwowie. Po wycofaniu siê Niemców ze Lwowa wróci³
do uczelni i pracowa³, jako profesor w tej szkole do koñca roku 1945.
Nale¿y nadmieniæ, ¿e jako cywilny in¿ynier architekt i budowniczy, otrzyma³
w 1934 roku prawo do kierowania wszelkimi robotami  bêd¹c rzeczoznawc¹ zaprzysiê¿onym dla spraw architektury i budownictwa.
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Od 1946 roku pracow¹³ na Politechnice Wroc³awskiej na Wydziale Architektury
przy Katedrze Rysunku Odrêcznego jako starszy asystent, a póniej jako adiunkt
(nominacja 21.06.1951 r.).
W czasie pracy pedagogicznej bra³ ¿ywy udzia³ jako architekt w licznych konkursach architektonicznych, projektowa³ 5 nagrobków na cmentarzu £yczakowskim
we Lwowie, projektowa³ i kierowa³ budowami licznych budynków u¿ytecznoci publicznej, mieszkalnych, kocio³ów. Uprawia³ malarstwo, grafikê oraz fotografikê artystyczn¹.
Jako plastyk, malarz i grafik by³ cz³onkiem zwyczajnym Lwowskiego Zwi¹zku
Artystów Polskich i po 1946  wroc³awskiego ZPAP. Bra³ udzia³ we wszystkich wystawach Zwi¹zku we Lwowie, Wroc³awiu, Krakowie, Poznaniu, Katowicach. W wystawach zagranicznych: w Kijowie, Moskwie, Leningradzie. By³ cz³onkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich. Prowadzi³ kurs malarski, rysunek odrêczny,
kompozycjê oraz liternictwo w Pañstwowym Ognisku Kultury Plastycznej we Wroc³awiu. W roku 1952 otrzyma³ wojewódzk¹ nagrodê artystyczn¹ Dolnego l¹ska. Naucza³ techniki malarskiej i rysunku odrêcznego w sposób awangardowy, a korekty
Jego by³y twórcze. Przed dyplomem w 1951 roku  w zorganizowanej wycieczce po
zabytkach Polski Po³udniowej: Kraków, Biecz, Rzeszów, £añcut, Jaros³aw, Sandomierz, Zamoæ  Profesor Bronis³aw Wiktor wykaza³ siê znajomoci¹ zwiedzanych
miast i budowli zabytkowych. By³ zawsze cz³owiekiem ¿yczliwym i uczynnym. Jego
wiedza o architekturze zabytkowej, rysunku, grafice, fotografice  by³a zachwycaj¹ca i niezapomniana.
Zmar³ 15 wrzenia 1961 roku. Pochowany na cmentarzu w. Wawrzyñca przy
ul. Bujwida we Wroc³awiu.

Twórczoæ architektoniczna i plastyczna do 1945 r.  Lwów
Konkursy
1. Konkurs architektoniczny na rozbudowê pawilonu wystawowego Targów Wschodnich
we Lwowie  rok 1922  I nagroda.
2. Konkurs na projekt nowego gmachu biblioteki Politechnicznej we Lwowie  rok 1928  II
nagroda.
3. Konkurs na projekt sanatorium Kasy Chorych we Lwowie  rok 1927  I nagroda.
4. Konkurs na typowy dom mieszkalny dla typów mieszkañ: 1, 2 i 3 pokojowych we Lwowie
 III nagroda.
5. Projekt konkursowy na koció³ w Rudniku  II nagroda.
6. Projekt konkursowy na reprezentacyjny pawilon miasta Lwowa na PWK  II nagroda.

Projekty i kierownictwo budowy
1. Projekt i kierownictwo budowy kolonii mieszkaniowej Kresowy dom  27 domów  na
Filipowce i Kwiatkówce we Lwowie.
2. Projekt i kierownictwo budowy szko³y w Flesztynie.
3. Rekonstrukcje pa³acu w Narolu.
4. Rekonstrukcja pa³acu w Obroszynie  1922 rok.
5. Rozbudowa kocio³a zabytkowego w Wy¿niankach.
6. Rozbudowa kocio³a zabytkowego w. Miko³aja we Lwowie
7. Rozbudowa kocio³a zabytkowego w Kolbuszowej.
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8. Rozbudowa kocio³a zabytkowego w Starej Soli  1923 rok.
9. Rozbudowa kocio³a zabytkowego w Olesku.
10. Projekt i kierownictwo budowy kocio³a w Czarnuszowicach.
11. Projekt i kierownictwo budowy kocio³a w Dmytrowie.
12. Projekt i kierownictwo budowy kocio³a w Wo³kowie.
13. Projekt i kierownictwo budowy kocio³a w Ciemierzyñcach  1924
14. Projekt i kierownictwo budowy wie¿y kocio³a w. Anny we Lwowie  przy ul. Gródeckiej
 1927 rok.
15. Projekt i kierownictwo budowy kocio³a w Gródku Jagieloñskim  1942 rok.
16. Projekt cerkwi w Olszanicy.

Prace rzebiarskie
Nagrobki na Cmentarzu £yczakowskim we Lwowie: Olgi Schmelkesowej, Wilhelma Konstantego Stanica, ks. Stanis³awa Soko³owskiego, Zygmunta Gorazdowskiego, rodziny Glattych,
Müldnera; tablica pami¹tkowa Romualda Traugutta w cianie dzwonnicy kocio³a o.o. Bernardynów we Lwowie  1924 rok.

Malarstwo i grafika




30 obrazów akwarelowych i olejnych,
30 grafik (linoryt, drzeworyt, sucha ig³a, akwaforta, akwatinta)  udzia³ w wystawach,
teka karykatur.
Fotografia  kilkadziesi¹t prac w dziedzinie fotografii wystawionych na wystawach dorocznych Salonów Fotografii w Polsce i rodowiska Lwowskiego  liczne nagrody. Reprodukcje w
wydawnictwach fotograficznych i ksi¹¿ce Huculszczyzna.

Twórczoæ po 1945 r.  Wroc³aw
1. Kierownictwo odbudowy Muzeum Narodowego we Wroc³awiu.
2. Projekt i wykonanie stoiska TOR na Wystawie Racjonalizacji.
3. Kierownik wieczornego kursu w Pañstwowym Ognisku Kultury Plastycznej (Wojewódzka
Nagroda Plastyczna).
4. Udzia³ w 40 wystawach plastycznych w Warszawie, Krakowie i wystawach okrêgowych
(Wroc³aw).

W czasie zajêæ w sali rysunkowej Politechniki, jak równie¿ w trakcie czêstych zajêæ plenerowych na terenie miasta  Profesor Bronis³aw Wiktor ocenia³ nasze wyczyny. Na moim rysunku  budynek Uniwersytetu Wroc³awskiego nad Odr¹ malowany wed³ug propozycji Profesora technik¹ niemieck¹ mokrym na mokro 
wisz¹cym w naszym mieszkaniu widnieje ocena Profesora, trwa³y lad Jego obecnoci. Jego porady oraz korekty by³y dla nas cennym materia³em edukacyjnym. Analizuj¹c obecnie  piszê wspomnienie na podstawie dokumentacji  stwierdzam
z pokor¹: jak wspania³y i inspiruj¹cy jest Jego dorobek w dziedzinie sztuki architektonicznej, rzebiarskiej, plakatowej oraz malarskiej. Dorobek godzien opracowania
ksi¹¿kowego!
Profesor Bronis³aw Wiktor w czasie tej niezapomnianej eskapady 3-tygodniowej
w 1951 roku, po miastach i zabytkach Polski Po³udniowej  od Krakowa, po Jaros³aw i Zamoæ, da³ siê poznaæ, jako cz³owiek bardzo sympatyczny. Teren ten, jako
Lwowiakowi by³ znanym i bliskim. Dlatego te¿, jako jeden z naszych ciceronów
(prof. Andrzej Frydecki, prof. Dobros³aw Czajka)  rozjania³ nam nasz¹ wiadomoæ architektoniczn¹  za co bylimy Mu wdziêczni.
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Jako m³odzi sztukmistrze mielimy tego piêknego lata 1951 roku  spontaniczne pomys³y. Jeden bardzo wa¿ny powsta³ w Bieczu.
Tam, rozwijaj¹c zdrowe za³o¿enia dawnej Akademii Katowskiej w Bieczu i Akademii Szopenfeldziarstwa w Wilnie  reaktywowano Polsk¹ Akademiê Katowsk¹
w Bieczu  na rektora powo³ano: JM Jerzego Schmidta, na prorektora  JM Zenona
Prêtczyñskiego. Senat PAK-u na pierwszym posiedzeniu lustracyjnym, postanowi³
nadaæ honorowego cz³onka PAK-u  jednog³onie nastêpuj¹cym osobom: prof. Dobros³awowi Czajce, prof. Andrzejowi Frydeckiemu, prof. Bronis³awowi Wiktorowi.
By³y to radosne dni, nie tylko dla nas wichrzycieli ale równie¿ dla naszych Profesorów, którzy nominacje przyjêli z godnoci¹ i powag¹. Byæ bowiem honorowym
cz³onkiem PAK-u  to wyró¿nienie ¿yciowe.

Anegdota
Po tych sukcesach katowskich w Bieczu  szczêliwie dotarlimy ró¿nymi rodkami lokomocji do Rzeszowa. Tam prze¿ylimy historyczny szok. Otó¿ Pan Prezydent miasta, dosta³ cynk od swych wywiadowców, ¿e przybywa do miasta reprezentacja Profesorów Politechniki Wroc³awskiej. Zaprosi³ nas, vipów Ziem
Zachodnich, do piêknych, zabytkowych sal rzeszowskiego Ratusza. Tam zaprosi³ nas
wyg³odzonych dwutygodniow¹ podró¿¹ zabytkow¹  na uroczysty reprezentacyjny raut.
W podnios³ej atmosferze przemówieñ, miedzy innymi Profesora Andrzeja Frydeckiego, m³odzie¿y przeddyplomowej, toastom na czeæ przyjani dwóch bliniaczych miast  Rzeszowa i Wroc³awia  nie by³o koñca. Przy sto³ach pe³nych dañ
z wyszukanego dla vipów jad³ospisu, zakrapianego trunkiem prezydenckiej piwnicy  prze¿ylimy wspania³y niepowtarzalny wieczór.
To, o czym piszê  jest piêkne we wspomnieniach  poniewa¿ prawdziwe! Ta radosna ferajna wroc³awska wraz z prezydentem zosta³a utrwalona na zdjêciu, (które
za³¹czam) na tle zabytkowych pomieszczeñ rzeszowskiego ratusza.
Fina³ tego historycznego (prawie jak u Wierzynka w Krakowie) przyjêcia znalaz³ swoje zakoñczenie w kwesturze Politechniki Wroc³awskiej. Tam wp³yn¹³ s³ony rachunek za to przyjêcie! Ale Rektor swym podpisem sprawê zakoñczy³! Ten
wieczór, przyjêcie i atmosferê pamiêtamy  by³ to bowiem jasny punkt w siermiê¿nej rzeczywistoci ustrojowej PRL-u.
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Andrzej Wilkoñski  z Odrow¹¿ów rodu rycerskiego
Na Alei Piastów, przy stole, który s³u¿y³ gociom
Za funkcjê uwik³an¹ wlepi³ trójczynê do indeksu mego,
któr¹, jako notê ratuj¹c¹  przyj¹³em z radoci¹.
Andrzej Wilkoñski urodzi³ siê w Poznaniu 12 grudnia 1910
roku jako potomek rodziny wywodz¹cej siê z rodu rycerskiego Odrow¹¿ów, który odegra³ powa¿n¹ rolê w dziejach politycznych Polski redniowiecznej. Miêdzy licznymi wieckimi
i duchownymi dostojnikami tej rodziny znajduj¹ siê tak¿e w.
Jacek oraz w. Czes³aw. Odrow¹¿e dla wyró¿nienia miêdzy
sob¹ zaczêli swe nazwiska kszta³towaæ od nazwy dóbr lub
miejscowoci. I tak Odrow¹¿e z Koñskich (Odrow¹¿e villa
de koñskie)  dali pocz¹tek rodzinie Wilkoñskich. Zamieszkiwali oni miejscowoæ Wilkonice w powiecie Krobia województwa poznañskiego.
Prywatne Wielkopolskie Gimnazjum Humanistyczne, do
którego uczêszcza³, ukoñczy³ w 1930 roku zdaj¹c maturê ze
wszystkich przedmiotów. Lata 19301934 to okres studiów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Poznañskiego. Z³o¿y³ pracê magistersk¹ na temat Górna granica na modu³y pierwiastków równañ algebraicznych i uzyska³ dyplom
magistra filozofii w zakresie matematyki (19.06.1934).
Po ukoñczeniu studiów, za zgod¹ Kuratorium Okrêgu Szkolnego Poznañskiego
w Poznaniu, podj¹³ pracê nauczyciela w Miejskim Gimnazjum im. H. Sienkiewicza
w Kartuzach, gdzie wyk³ada³ matematykê i fizykê. Po trzech
latach otrzyma³ propozycjê podjêcia pracy w Pañstwowym
Gimnazjum im. D¹brówki w Poznaniu, gdzie pracowa³ do
wybuchu II wojny wiatowej. W czasie okupacji niemieckiej
pracowa³ w Poznaniu jako magazynier, ale wkrótce zosta³wysiedlony do Mielca. Podj¹³ pracê w Flugzeugwerk Mielec
(fabryka samolotów) do 30.06.1941 r., po czym zwolni³ siê
i zosta³ zatrudniony jako kierownik Publicznej Szko³y Zawodowej dla uczniów rzemielniczych oraz kursów technicznych
dla osób z matur¹, gdzie pracowa³ do sierpnia 1944 roku.
W czasie pobytu w Mielcu przypada Jego dzia³alnoæ w Armii Krajowej oraz w tajnym nauczaniu.
W Poznaniu kontynuowa³ przerwan¹ pracê nauczyciela
w VI Pañstwowym Liceum i Gimnazjum im. D¹brówki do
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lutego 1946 roku. W tym miesi¹cu przeniós³ siê do pracy we Wroc³awiu, jako starszy asystent przy Katedrze Matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii
i wyk³ada³ matematykê i fizykê na Uniwersytecie i Politechnice, gdzie pracowa³ od
15.02.1946 do 30.04.1950 r., natomiast od 1.09.1949 do 30.09.1951 r. zatrudni³ siê
w charakterze optyka-kalkulatora w G³ównym Instytucie Mechaniki (GIM) z siedzib¹
na Politechnice Wroc³awskiej.
W maju 1950 roku zosta³ aresztowany pod zarzutem szpiegostwa jako akowiec,
przebywaj¹c 3 miesi¹ce w wiêzieniu rzeszowskiej prokuratury. We wrzeniu 1950 r.
odzyska³ wolnoæ  bez orzeczenia winy i kary.
Od lutego 1951 r. do wrzenia 1955 r. prowadzi³ dzia³alnoæ dydaktyczno-wychowawcz¹ w wieczorowej Szkole In¿ynierskiej, maj¹cej siedzibê w Domu Technika
Naczelnej Organizacji Technicznej we Wroc³awiu. By³a to wy¿sza szko³a z programem studiów I stopnia na Politechnice (studia in¿ynierskie). Pracowa³ spo³ecznie
na rzecz mieszkañców Oporowa. Efektem Jego dzia³alnoci by³o owietlenie ulic
Oporowa oraz przed³u¿enie linii tramwajowej do granic osiedla.
W roku akademickim 1955/1956 obj¹³ stanowisko adiunkta przy Katedrze Matematyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki (studium wieczorowe). Przez wiele
lat pe³ni³ funkcjê kierownika studium dla pracuj¹cych oraz prodziekana (19631972).
Bra³ aktywny udzia³ w prowadzeniu zajêæ ze studentami w Filiach Politechniki Wroc³awskiej w Jeleniej Górze, widnicy, Wa³brzychu i Kamiennej Górze. By³ tytanem
pracy uczciwej i rzetelnej. Jego powa¿ne traktowanie pracy i tych, którym s³u¿y³
sw¹ wiedz¹, dowiadczeniem  zjednywa³o Mu serca Jego uczniów. By³ lubiany
i szanowany.
Wspó³pracowa³ z przemys³em. Prace naukowe z 1967 r. zawieraj¹ pozycje:
1. Prace zlecone przez Instytut Automatyki Systemów Energetycznych: Zakres materia³ów ze statystyki i rachunku prawdopodobieñstwa do badania nieregularnoci napiêcia w punktach odbiorczych energii elektrycznej w sieciach rozdzielczych.
2. Projekt: Zagadnienia matematyczne zwi¹zane z jakoci¹ energii.
3. Rachunek wariacyjny do elektronicznego rozdzia³u mocy w sieciach.
Gdy odmówi³ wst¹pienia do PZPR, to mimo dorobku naukowego nie dano Mu
mo¿liwoci doktoryzowania siê. Wtedy skupi³ siê na dydaktyce i publikacjach. Na
emeryturê przeszed³ w 1981 roku. Wiernoæ Polsce Niepodleg³ej sprawi³a, ¿e dom
na Oporowie sta³ siê trzykrotnie schronieniem dzia³aczy Solidarnoci.
Dziêki Jego dziadkowi, dr. Zygmuntowi Wilkoñskiemu (18321882), Inowroc³aw
sta³ siê miastem uzdrowiskowym, a Kujawy prê¿nym orodkiem ekonomiczno-spo³ecznym. Pasj¹ Profesora Andrzeja Wilkoñskiego by³a turystyka. W roku 1939 podj¹³ wyprawê w Beskid Wschodni  Czanohorê, Gorgany Wschodnie, Zachodnie i
Beskid ¯ywiecki. Od 1960 roku fascynuje siê Tatrami, Morskim Okiem, Dolin¹ Piêciu Stawów. Potem Bieszczady by³y celem Jego wypraw.
Jego wieloletnia pos³uga w kszta³ceniu kolejnych pokoleñ studentów zosta³a nagrodzona: Nagroda Ministra III stopnia, Z³ota Odznaka Politechniki Wroc³awskiej 
1965, Z³oty Krzy¿ Zas³ugi  1972, Medal Komisji Edukacji Narodowej  1980, Krzy¿
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski  1983.
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Z wielk¹ determinacj¹ i pasj¹ realizowa³ cele w swoim, pracowitym i twórczym
¿yciu.
Zmar³ 29 kwietnia 1989 roku, jest pochowany na cmentarzu Grabiszyñskim we
Wroc³awiu.

Dorobek naukowy Profesora Andrzeja Wilkoñskiego
Bibliografia jego publikacji obejmuje trzy grupy pozycji:
I. Artyku³y w czasopismach:
1. O matematycznych kó³kach uczniowskich. Matematyka R. 5: 1952, nr 1 (18), s. 4549.
2. O pewnym eksperymencie. Matematyka, R. 13: 1960, nr 1, s. 2935.
II. Prace opublikowane:
1. Nowa metoda obliczania soczewek Fresnela-Allarda oraz tablice elementów konstrukcyjnych tych
soczewek. Prace Instytutów Mechaniki, 1953, z. 6, s. 1331.
2. O ograniczeniu modu³ów pierwiastków pewnych wielomianów. Roczn. Pol. Tow. Matem. Ser. 1.
Prace matematyczne T. 1: 1955 z. 1, s. 165168.
3. Bartkowska J., Ingarden S., Wilkoñski A.: O obliczanie wolnego simpletu dwusoczewkowego klejonego. Zeszyty nauk. Uwr. Ser. B nr 1, Matematyka 1956, s. 6395.
4. Numeryczna metoda wyznaczania granicznej równowagi stoków. Wêgiel Brunatny, R. 6: 1964 nr
2, s. 123130.
5. Metoda monograficzna wyznaczania granicznej równowagi zwa³owisk bez wypiêtrzania. Wêgiel
Brunatny, R. 8: 1966, nr 4 s. 301306.
III. Skrypty:
1. Wilkoñski A., Maciejewska Z., Kaczorowski Z.: Zbiór zadañ z matematyki wy¿szej. Cz. 1: Matematyka elementarna, geometria analityczna p³aszczyzny i przestrzeni, rachunek ró¿niczkowy. Cz.
2: Rachunek ca³kowity, szeregi równania ró¿niczkowego. £ód 1956 PWN, s. 460, Nast. wyd. 1957,
1965, 1965.
2. Elementy algebry liniowej w zastosowaniu do pewnych zagadnieñ ekonometrii. Katedra Ekonomiki, Organizacji i Planowania Politechniki Wroc³awskiej 1960, s. 104.
3. Matematyka wy¿sza. Cz. 1: Elementy algebry, wektory, proste i p³aszczyzny, linie drugiego stopnia,
wstêp do analizy i rachunek ró¿niczkowy funkcji i jednej zmiennej. 1969, s. 272. Cz. 2: Liczby
zespolone, ca³ki nieoznaczona i oznaczona, powierzchnie i krzywe w przestrzeni, rachunek ró¿niczkowy funkcji kilku zmiennych. 1969, s. 214. Cz. 3: Politechnika Wroc³awska.
4. Przewodnik do skryptu matematyka wy¿sza. Wroc³aw 1972. Politechnika Wroc³awska, s. 40.
5. Zadania matematyki dla s³uchaczy semestru przygotowawczego. Wroc³aw 1976. Politechnika Wroc³awska, s. 24.
6. Zadania matematyki dla s³uchaczy semestru przygotowawczego. Wroc³aw 1977. Politechnika Wroc³awska, Instytut Matematyki, s. 54.
7. Zbiór zadañ z matematyki. Cz. 1. Wroc³aw 1977, s. 82. Cz. 2. Wroc³aw 1977, s. 68.

Anegdoty
Wprowadza³ nas w tajniki elementów matematyki wy¿szej w sposób emocjonalny. Elementy matematyki wy¿szej, które prowadzi³ Profesor Andrzej Wilkoñski, stanowi³y dla nas trudny orzech do zgryzienia. Wyk³ady ju¿ by³y tego przedsmakiem
 natomiast egzamin I roku by³ zadaniem prawie niewykonalnym!

118

Profesor Andrzej Wilkoñski (19101989)

 Profesor Andrzej Wilkoñski, mieszkaj¹cy na Oporowie przy alei Piastów
 w domku jednorodzinnym  wyznacza³ trójki straceñców matematycznych,
z których wiêkszoæ wraca³a do domu na tarczy z nierozwi¹zan¹ funkcj¹ ³añcuchow¹
pod pach¹. Gdy po pierwszym podejciu za³apa³em siê na nêdzn¹ trójczynê  to
radoæ w oczach przez d³ugi czas mia³em ogromn¹! W tym klimacie pogromu jasnym punktem by³ p. Jacek Udziela (o którym w Gazecie Dolnol¹skiej napisa³em wspomnienie)  lotnik brytyjskiego RAF-u, zdobywca przestworzy i Pirenejów
(skoczek wzwy¿ wroc³awskiego AZS-u).
Jacek wyprasowa³ wiêc swój galowy mundur lotnika RAF-u, na³o¿y³ medale ró¿nej
maci, i w tej zwyciêskiej aureoli stan¹³ przed drzwiami wejciowymi matematycznej otch³ani.
Widok tej postaci Profesora Andrzeja Wilkoñskiego (potomka rodu hrabiowskiego), po prostu porazi³. B³ysk medali i spokojna twarz lotnika. Zaprosiwszy gestem
przyjacielskim do sto³u (którego formê ze strachu do dzi pamiêtam)  po d³u¿szym
spojrzeniu zza okularów  zagadn¹³ cicho, ale znienacka po zagl¹dniêciu do indeksu: Proszê mi uprzejmie odpowiedzieæ, drogi panie Jacku, na jedno pytanie  ile
to bêdzie dwa plus trzy? Proszê siê zastanowiæ!. Jacek bez namys³u odpali³: Five,
sir!.  Mister Jacek, gratulation...  I wpisa³ do indeksu Jacka  piêæ. Zapanowa³a
cisza, napiêcie spad³o, ale radoæ obu panów ze spotkania by³a ogromna!. Fama posz³a lotem b³yskawicy, koledzy skrzêtnie przerabiali tabliczkê mno¿enia i dodawania, ale wydarzenie Jackowe nigdy siê nie powtórzy³o! A po przyjacielu moim
Jacku  arytmetyku wspania³ym  powsta³o wspomnienie wspólnie prze¿ytych lat
 piêkna akwarela z Kazimierza nad Wis³¹ oraz serdeczny wpis do ksi¹¿ki o Jego
wojennych przygodach Nie ma zielonych wiate³.
 Witek Korman  porucznik Ludowego Wojska Polskiego  us³yszawszy od Jacka Udzieli o s³aboci Profesora Andrzeja Wilkoñskiego do wojaków, nabi³ siê
w galowy mundur z dystynkcjami i palet¹ orderów radzieckich i polskich. Profesora zdumia³o  Proszê Pana, wygl¹da Pan, jak choinka na Bo¿e Narodzenie! Nastêpnie usadzi³ Witka przy stole (znanym wszystkim, którzy go zapamiêtali) i wygospodarowa³, takie zadania, z funkcjami ³añcuchowymi nawzajem uwik³anymi
 i sta³o siê, mimo, ¿e Witek by³ obkuty i matematykiem dobrym  po prostu poleg³ na tarczy!
Proszê Pana, panie poruczniku  bohaterem to Pan mo¿e by³, ale matematykiem
to niestety  Pan nie jest i nie bêdzie!. Proszê o nastêpn¹ wizytê. I Witek poznawa³
Oporów i alejê Piastów  parê razy!
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Fraszka o Arkadiuszu W³odarczyku
Zajêcia nasze z Arkadiuszem W³odarczykiem
To liternictwo... piórkiem, palcem i patykiem
A pomys³ Jego genialny  a nie ¿adna bajka
Papier, tempera, a do tego dwa jajka
¯yletk¹ drapanie, podskakuj¹c kuca³
Przy tym obficie miêsem wokó³ rzuca³
Tak powstawa³y piêkne barwne obrazy,
Które powtarzalimy robi¹c wiele razy
Tak¹ da³ nam szko³ê, malarstwa i piêkne zasady
Niezapomniany Marsjanin  Mistrz Arkady
W dniu 17 marca 1919 roku, przyszed³ w Warszawie na
wiat Arkadiusz W³odarczyk. Po zdanej maturze, rozpocz¹³
studia na Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie, koñcz¹c
w 1939 roku. Czas wojenny  1939 roku i lata nastêpne  to
dla m³odzie¿y polskiej sprawdzian postaw patriotycznych
wobec zachodnich i wschodnich najedców. Ci ostatni spowodowali, ¿e po wielu dramatycznych wydarzeniach osadzony zosta³ w lagrze w Ostaszkowie, znanym z okrucieñstwa
oraz dzia³añ zbrodniczych. Tylko dziêki Opatrznoci, uda³o
siê Arkadiuszowi wydostaæ szczêliwie z tego sowieckiego
piek³a. By³y to dni poni¿enia ludzkiego, pe³nych pogardy dla
cz³owieka, dlatego tylko, ¿e urodzi³ siê wolnym Polakiem.
Nawet swojej ¿onie  Ziucie  mawia³  to s¹ moje prze¿ycia, o których, jako ¿e s¹ drastyczne, niewyobra¿alne dla normalnego cz³owieka 
trudno mówiæ! Po wojnie w Szkole Oficerskiej Piechoty, uzyska³ stopieñ podchor¹¿ego, opuszczaj¹c szeregi wojskowe. Jako znakomity artysta-plastyk, obja³ funkcjê
g³ównego scenografa w Jeleniogórskim Teatrze Dramatycznym im. Cypriana Norwida wspó³pracuj¹c ze s³awnym re¿yserem Arnoldem Szyfmanem.
W roku 1947  Wroc³aw sta³ siê Jego miejscem zamieszkania i pracy. Otrzyma³
anga¿ na Wydziale Architektury Politechniki Wroc³awskiej. Bêd¹c studentem I roku
Wydzia³u Architektury pozna³em Arkadiusza jako cz³owieka, który wtargn¹³ w moje
¿ycie z niebywa³ym zapasem emocji artystycznej oraz energii pozytywnej. By³y to
spotkania znakomite i niezapomniane. Na sali demonstrowa³ swój przebogaty arsena³ mo¿liwoci plastycznych, które my z wielkim mozo³em staralimy siê realizo-
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waæ w domowych pracach. Pod jego nadzorem i korekt¹, powstawa³y arkusze piêknych wersetów ludzi Renesansu, ró¿na technik¹ tworzone.
Arkadiusz  nasz Mistrz, swoj¹ postaw¹ pe³n¹ filozoficznych tyrad i przemyleñ
 by³ cz³owiekiem Renesansu.
Radosny impulsywnoci¹, szczery i serdeczny przyjacielskoci¹  to by³ On
w codziennej szacie twórczej. Niezmiernie wra¿liwy w ¿yciu oraz w dziedzinie sztuki,
któr¹ uprawia³. Pamiêtam  w Henrykowskim klasztorze zobaczy³em Arkadego
z pêdzlem w rêku, na wysokim rusztowaniu, zawieszonego pod sufitem, jak niegdy Micha³ Anio³ w Kaplicy Sykstyñskiej  krzykn¹³ do mnie  Zenon  b¹d tam
na dole cicho  bo nie s³yszê... kolorów! I to by³o genialne odkrycie! Sprawdzi³em 
to by³a prawdziwa prawda!
By³ plastykiem-filozofem, bowiem w 1950 roku koñczy studia na Wydziale Humanistyczno-Filozoficznym Uniwersytetu Wroc³awskiego. Tam te¿ u prof. dr. W³adys³awa Podlachy przeprowadza doktorat z dziedziny filozofii sztuki. Na Wydziale Architektury Politechniki Wroc³awskiej  w latach 70. przechodzi na emeryturê,
maj¹c tytu³ adiunkta.
£¹czy³y nas przyjacielskie stosunki oraz spotkania na zjazdach naszego roku. Mimo
wielu zaproszeñ, nie uda³o mi siê odwiedziæ Jego siedliska. Dopiero jesieni¹ 2004
roku, by³em podejmowany przez Jego ¿onê  Pani¹ Ziutê. Zobaczy³em w domu na
Czackiego twórczoæ Arkadego: na cianach obrazy, portrety oraz barwne i tajemnicze Madonny w ró¿nych technikach wykonane.
Napisa³em w 1987 roku fraszkê z³oliwo-pochwaln¹: o temperze moczonej w jajkach i rzucaniem miêsem w czasie spektaklu malarskiego! Jak powiada Pani Ziuta 
Arkadiusz z wielk¹ radoci¹ czyta³ biesiadnikom.
Niestety umar³ Arkadiusz w wieku 83 lat  11 lipca 2003 roku. Na cmentarzu
przy ul. Smêtnej we Wroc³awiu, ¿egna³em Go wród licznie zebranych przyjació³ 
Jego uczniów.
W mowie po¿egnalnej przytoczy³em fragmenty wspomnieñ p. Rysia Jêdraka
 (mego przyjaciela z roku 19471952) o swoim nauczycielu Arkadym:
Artysta plastyk, filozof Arkadiusz W³odarczyk by³ naszym Profesorem, urodzonym
dydaktykiem, udowadnia³ nam swoj¹ postaw¹, tam gdzie w grê wchodz¹ problemy
piêkna i sztuki w ogóle. By³y to nie tylko popisy znajomoci rysunku, ale jednoczenie koncerty s³owa, oracje po³¹czone z najprzedniejszym humorem, pokazywanie
zjawiska w krzywym zwierciadle, sarkastyczna krytyka z³ego, pochwa³¹ dobrego.
Niekonwencjonalny styl bycia, a czasem i ubierania siê naszego nauczyciela wynika³
nie z chêci zaintrygowania i zaciekawienia, by³ on tylko zewnêtrznym wyrazem bardzo silnej i autonomicznej osobowoci, czego zreszt¹ dowód stanowi do dzisiaj realizowana twórczoæ artystyczna.
Zdumiewa mnie ci¹gle Jego aktywny, niespo¿yty, czasem wrêcz lawinowy stosunek
do wszystkich przejawów sztuki. Powstaj¹ nie tylko niezliczone szkice, ale ca³e od
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nowa wykonywane kompozycje  tego nie da siê wyt³umaczyæ, jak tylko pasj¹ i mi³oci¹
dla samej sztuki.
Niech tych kilka s³ów bêdzie dowodem pamiêci o czasach naszego niemowlêctwa,
z którego wielu znakomitych ludzi nas wyprowadzi³o, a jednoczenie informacj¹ bardzo skrótow¹ o dzia³alnoci artystycznej Arkadiusza W³odarczyka.
Pozostanie adiunkt Arkadiusz W³odarczyk w naszych mylach i pracach,
w których zawarta jest czêæ Jego talentu Mistrza-Plastyka, jak¹ nam m³odym adeptom architektury przekazywaæ raczy³.

Anegdota
Arkadiusz W³odarczyk uleg³ czarowi motoryzacji. Rozpocz¹³ od uje¿d¿ania jednoladowego Simsona, którym budzi³ postrach na ulicach Wroc³awia. Uzna³ jednak, ¿e jednolad jest niebezpiecznym urz¹dzeniem. Wtedy Jego wyobrani¹ zaw³adnê³o cudo motoryzacji polskiej Mikrus, skonstruowany z grubej lotniczej blachy.
Nim to w³anie pokonywa³ trasy na terenie Wroc³awia, ale kiedy ju¿ okrzep³
w technice jazdy  wybra³ siê po raz pierwszy za miasto Wroc³aw  po prostu w Dolny
l¹sk  na po³udnie.
Na trasie jecha³a Warszawa taxi. Arkady wyrzuci³ kierunkowskaz w lewo
(w Mikrusie dos³ownie ten kierunkowskaz opada³ i wieci³) i gaz do dechy!
A taksówkarz ci¹gle przyspiesza³ i znaj¹c trasê nagle skrêci³ w prawo!
Przed Arkadym nagle ukaza³a siê otwarta brama gospodarstwa i podwórze
z lokomobil¹, która m³óci³a zbo¿e! Mikrus rozpêdzony wbi³ siê w stertê s³omy.
Lokomobila stanê³a, obs³uga równie¿  oczekuj¹c w milczeniu na nastêpstwa wypadku!
Nagle ze sterty s³omy wychodzi Arkady Mistrz jazdy wprost  otrz¹sa s³omê
z garnituru, jak Chocho³ z Wesela  staje przed widzami  pozdrawiaj¹c dzieñ
dobry! gdzie jest gospodyni? Przed Arkadym staje blada kobiecina  To ja!  A ma
Pani kwane mleko!
Widzów wprost osadzi³o  co siê potem dzia³o  kroniki dolnol¹skie tego nie
podaj¹; ale weso³oæ by³a przeogromna.
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Urbanistyki, bêd¹c ciekawym pielgrzymem
Ukocha³ Italiê wraz z piêknym Rzymem
Jego liczne place i urocze wzgórza
Z wyk³adów Profesora siê ten obraz wynurza
Czar Neapolu oraz czapka Wezuwiusza
Opowieæ niezapomniana Profesora Wróbla Tadeusza
Urodzi³ siê 13 maja 1886 roku w Sanoku, gdzie ojciec by³
profesorem gimnazjum. W roku 1898 przenosi siê do Lwowa. Tam ukoñczy³ gimnazjum humanistyczne, a w 1904 roku
zda³ maturê.
W latach 19041910 studiowa³ na Wydziale Architektury
Politechniki Lwowskiej  uzyskuj¹c w 1912 roku dyplom in¿yniera architekta. W latach 19101913 odby³ praktykê, kolejno w Biurze Budowlanym b. Wydzia³u Krajowego we Lwowie, nastêpnie w biurach przedsiêbiorstw prywatnych: in¿.
Richtmanna i Kiejskiego i in¿. Pillera.
W roku 1913 zosta³ mianowany adiunktem w pañstwowej s³u¿bie technicznej (Namiestnictwo). Gdy wybuch³a wojna, w roku 1914 zosta³ powo³any do s³u¿by wojskowej w wojsku austriackim, jako
in¿ynier pospolitego ruszenia i pracowa³ w Budownictwie Wojskowym w Wiedniu,
a nastêpnie, jako kierownik budowy fabryki na Buelledorf.
Z ukoñczeniem dzia³añ wojennych wróci³ w grudniu 1918 roku do Lwowa i pracowa³ w Budownictwie Wojskowym we Lwowie w stopniu porucznika-in¿yniera.
W lecie 1921 roku zosta³ zdemobilizowany w stopniu kapitana-in¿yniera. Na krótko wróci³ do s³u¿by technicznej w ówczesnej Dyrekcji Robót Publicznych (województwo)  po czym uzyska³ zwolnienie. W jesieni 1921 roku obj¹³ stanowisko asystenta,
póniej adiunkta przy Katedrze Budownictwa Utylitarnego Politechniki Lwowskiej.
Wyk³ada³ ten przedmiot a¿ do roku 1939. W tym okresie powiêca³ siê studiom
w dziedzinie urbanistyki. W roku 1924/25 studiowa³ w Pary¿u, jako stypendysta.
W zwi¹zku ze studiami odby³ te¿ szereg podró¿y wakacyjnych do W³och, Austrii,
Niemiec, Szwecji oraz bra³ udzia³ w Miêdzynarodowych Kongresach Urbanistycznych w Berlinie i Sztokholmie.
W roku 1928 za³o¿y³ pracowniê architektoniczn¹ wspólnie z in¿. Pewañskim,
w której opracowano plany budynków mieszkalnych i u¿ytecznoci publicznej (nagrody za plany w konkursach architektonicznych).
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W roku 1939 przej¹³ Katedrê Budowy Miast w Lwowskim Instytucie Politechnicznym, mianowany docentem i kierownikiem katedry. W czasie okupacji niemieckiej
egzystowa³ bez pracy, potem po otwarciu wy¿szych kursów technicznych na Politechnice wyk³ada³ budowê miast, równoczenie pracowa³, jako konsultant techniczny do spraw budowlanych. W latach 1944/45 zatrudniony jako docent Budowy Miast
w Lwowskim Instytucie Politechnicznym.
Profesor Tadeusz Wróbel przyjecha³ do Wroc³awia w padzierniku 1945 roku, oddaj¹c siê z pioniersk¹ pasj¹ pracom organizacyjnym w tworzeniu Politechniki Wroc³awskiej.
Pocz¹tkowo architektura i budownictwo stanowi¹ wspólny Wydzia³ Budownictwa L¹dowego, którego Profesor Tadeusz Wróbel zostaje pierwszym dziekanem.
Otrzymuje stanowisko profesora kontraktowego i tworzy Katedrê Budowy Miast
i Osiedli. W roku 1948 uzyskuje tytu³ profesora nadzwyczajnego.
By³ architektem, urbanist¹, uczonym o niezwykle bogatej wiedzy i wielkiej wra¿liwoci humanistycznej, jednym z niewielu, którzy tworzyli zrêby polskiej urbanistyki. W roku 1950 piastuje funkcjê Prezesa Wroc³awskiego Oddzia³u TUP. By³ postaci¹, bez której nie sposób mówiæ o historii Wydzia³u Architektury we Wroc³awiu.
By³ jednoczenie ¿ywym symbolem tradycji Lwowskiego Wydzia³u Architektury.
W roku 1966 zakoñczy³ dzia³alnoæ dydaktyczn¹ i powiêci³ siê pisaniu ksi¹¿ki
pt. Zarys historii budowy miast, wydanej w 1971 roku w Ossolineum. Jest to wspania³a niepowtarzalna ksi¹¿ka. Opowieæ plastyczna o miastach i ludziach, którzy
w twórczym trudzie je budowali, a barwnie opisane przez wra¿liwego urbanistêarchitekta Profesora Tadeusza Wróbla, bowiem wiele tych miast w³asnymi krokami
przemierzy³ i zobaczy³, jak kamer¹ telewizyjn¹. Koñcowe zdanie Autora do przedmowy ksi¹¿ki Zarys historii budowy miast: Autor zdaj¹c sobie sprawê z u³omnoci swojej
pracy, wyra¿a jednak przekonanie, ¿e spe³nia ona choæ czêciowo swoje zadanie
i utoruje drogê nastêpnym opracowaniom historii budowy miast. wiadczy to
o skromnoci Profesora. Mimo up³ywu 30 lat, nikt lepszej ksi¹¿ki nie napisa³!
W ci¹gu swego d³ugiego ¿ycia, ale owocnego, pozna³ wiele miast wiat, a dwa
z nich darzy³ szczególnym sentymentem i serdecznoci¹. Pierwsze z nich to Lwów
Florencja pó³nocy  miasto szczêliwej m³odoci. Tam rozwin¹³ naukow¹ i zawodow¹ karierê, zostawiaj¹c trwa³y lad  wspania³e realizacje architektoniczno-urbanistyczne. Niestety zdrada ja³tañska aliantów  to sprzeda¿ tego miasta Józefowi
Stalinowi! Drugim miastem, w którym mieszka³ przez 30 lat  to Wroc³aw. Tu wykorzysta³ swoje dowiadczenia dojrza³ego urbanisty. By³ cz³owiekiem prawym, szlachetnym wielkiego serca  kocha³ m³odzie¿ i jej powiêca³ wiele pracy i trudu. Cenny dorobek swojego ¿ycia zawar³ w ksi¹¿kach. By³ ¿yczliwym cz³owiekiem, ciesz¹c
siê sympati¹, szacunkiem i uznaniem rodowiska wroc³awskiego. Wroc³aw  zawdziêcza Profesorowi Tadeuszowi Wróblowi: odbudowê gmachu Ossolineum oraz zorganizowanie Wydzia³u Architektury i Szko³y Urbanistyki na Politechnice Wroc³awskiej.
Rada Pañstwa odznaczy³a go Krzy¿em Kawalerskim OOP, miasto Wroc³aw
Odznak¹ Budowniczego Wroc³awia, Senat Politechniki uwieczni³ Jego nazwisko
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na honorowej tablicy, jako wybitnie zas³u¿onego dla uczelni. Ca³e nowe pokolenie
architektów zachowa³o w pamiêci Jego wspania³¹ postaæ i niezapomniane wyk³ady
z Historii budowy miast.
Obowi¹zuj¹cy wówczas nakaz pracy, usi³owa³ wywiaæ mnie wiatrem halnym
do Bielska Bia³ej! To, ze zosta³em we Wroc³awiu, miecie, które pokocha³em za atmosferê przypominaj¹c¹ mój rodzinny ptolemeuszowy Kalisz  zawdziêczam Profesorowi Tadeuszowi Wróblowi  przewodnicz¹cemu Komisji Nakazu Pracy. Jednym podpisem zmieni³ moje losy, przekazuj¹c wie¿o dyplomowanego architekta
do pracy w Centralnym Biurze Projektów Budownictwa Wiejskiego we Wroc³awiu
od 1 stycznia 1952 roku.
Profesora Tadeusza Wróbla wraz z Jego sympatyczn¹ ¿on¹  Lidi¹  spotyka³em
czêsto w gocinnym domu pañstwa Stefanii i Romana Tunikowskich we Wroc³awiu
przy ul. Wyczó³kowskiego 21, gdzie z Romanem  niezapomnianym i pracoholikiem  szarpalimy siê w ró¿nych dziedzinach architektury i urbanistyki przez 30
lat. Opowieci z Neapolu i woja¿y europejskich by³y dla mnie przed³u¿eniem wyk³adów Profesora.
Na Ogólnopolskiej Naradzie Architektów w Warszawie zosta³em wyró¿niony
i upowa¿niony przez Profesora Tadeusza Wróbla, mego profesora z lat studiów
19471951, do wyg³oszenia wspólnie opracowanej wypowiedzi rodowiska wroc³awskiego w ramach dyskusji w dniu 26 marca 1956 roku. Wypowied tê przytaczam
wg ksi¹¿ki Ogólnopolska Narada Architektów  Warszawa 1956, s. 382383:
KOL. ZENON PRÊTCZYÑSKI  SARP WROC£AW
Wypowied moja bêdzie wypowiedzi¹ rodowiska wroc³awskiego (wypowied opracowana przez kol. kol. Tadeusza Wróbla i Zenona Prêtczyñskiego).
Jednym z powodów niezadowalaj¹cego pod wzglêdem technicznym wykonywania
robót budowlanych jest wyrana, zdecydowana separacja projektanta od wykonawcy.
Tzw. nadzór autorski jest niewystarczaj¹cy, staje siê fikcj¹. Nale¿a³oby powróciæ do
wypróbowanego zwyczaju, ¿e kierownikiem budowy z ramienia inwestora jest projektant...
Istniej¹ dwie mo¿liwoci nabycia wiadomoci praktycznych przez absolwentów:
1) Je¿eli architekt zamierza powiêciæ siê w pierwszym rzêdzie wykonawstwu,
otrzymuje odpowiedni przydzia³ pracy i przechodz¹c kilkuletni sta¿ w przedsiêbiorstwie budowlanym, zaznajamia siê z ca³ym aparatem wykonawstwa, rachunkowoci,
sprawozdawczoci i administracji...
2) Architekt, który zamierza powiêciæ siê projektowaniu, otrzymuje przydzia³ do
pracowni architektonicznej lub urbanistycznej, wspó³dzia³a z kierownikiem pracowni zarówno w opracowaniu projektów i planów, w nadzorze budowy, a tym samym
kontaktu projektanta z wykonawc¹. Po¿¹dane by³oby, aby w tym okresie przerobi³
jedn¹ budowê kompletnie, tj. stan surowy i roboty wykoñczeniowe, sta³by siê ju¿
samodzielnym projektantem i z kolei przekazywa³by umiejêtnoci praktyczne swoim
m³odszym kolegom...
Sprawa literatury fachowej. Ksi¹¿ki, które ukazuj¹ siê w ksiêgarniach o tematyce
architektonicznej, s¹ przebrzmia³e, jak Uk³ad urbanistyczny Bia³egostoku w. XII,
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Historia architektury wnêtrz mieszkalnych, s¹ to rzeczy, które powinno siê traktowaæ obecnie jako traktaty o przesz³oci. Jedyn¹ okazj¹ do zdobycia ksi¹¿ek o wspó³czesnej architekturze s¹ tylko Krajowe Narady Architektów.
Sk³adamy nastêpuj¹ce propozycje:
1. Przystosowaæ problematykê literatury fachowej do nowoczesnych osi¹gniêæ technicznych, akustycznych i plastycznych.
2. Umo¿liwiæ swobodne nabywanie ksi¹¿ek i pism zagranicznych przez Ko³a SARP.
3. Rozszerzyæ w miesiêczniku Architektura przegl¹d naszych publikacji i najlepszych realizacji zagranicznych, nie w formie kroniki, lecz w formie szerszej publikacji.
Wszystkie propozycje o rozszerzeniu wydawnictw i literatury zagranicznej  to
nie jest chêæ kopiowania i naladowania, lecz potrzeba studiowania, przetwarzania
i przystosowania najnowszych osi¹gniêæ technicznych, materia³owych i plastycznych
do naszych warunków i mo¿liwoci.
By³ twórc¹ i za³o¿ycielem Wydzia³u Architektury Politechniki Wroc³awskiej.
Zmar³ 18 listopada 1974 roku  pochowany w Warszawie na Pow¹zkach.

Realizacje lwowskie Profesora Tadeusza Wróbla
Wspólnie z architektem Aleksandrem Karasiñskim: Klub Tramwajarzy, Miejski
Zak³ad Energetyczny, Dom Lekarski, Dom Zwi¹zków Pracowników m. Lwowa, osiedle mieszkaniowe Za ¿elazn¹ bram¹, osiedle profesorskie, liczne budynki prywatne
oraz domy spó³dzielcze.
Bylimy z Profesorem Tadeuszem Wróblem przez wiele lat cz³onkami Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej we Wroc³awiu. Pewnego razu, wracaj¹c z posiedzenia WKUA na Nowym Targu we Wroc³awiu  Profesor zapyta³:
 Panie Zenonie, gdzie Pan mieszka? Panie Profesorze  na ul. gen. wierczewskiego Aha, rzecze Profesor.  To jest blisko placu NKWD! (chodzi³o o plac PKWN) ale,
jako rodowity Lwowiak mia³ mo¿noæ, niestety przez wiele lat pobytu we Lwowie,
poznaæ zbrodnicze metody s³u¿b Wielkiego Brata. Umiechn¹³ siê filuternie pod
w¹sem  i rzek³:  Dziêki Bogu Panie Zenonie, ¿e to jednak plac PKWN! Dziêki Bogu.

Anegdoty
Ze wspomnieñ Jurka Schmidta
Szczególnie w mojej pamiêci utkwi³ egzamin z urbanistyki u Profesora Tadeusza
Wróbla. Wszystkie notatki z wyk³adów Profesora, wszystkie tomy To³wiñskiego mielimy w ma³ym palcu. Wszystkie sztuczki Profesora, a wiêc pytania, w którym miecie straszy Neron, na których schodach zabito Cezara, plany Pary¿a, Rzymu  by³y
nam lepiej znane, ni¿ plany Wroc³awia, Warszawy. Zniszczy³a nas pycha!  poszlimy pod katedrê Profesora, popisuj¹c siê nasz¹ znajomoci¹, strasz¹c kolegów oczekuj¹cych na egzamin  bladych i przera¿onych.
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Nie wiem, jak to siê sta³o, ¿e wiadomoæ o naszej g³upocie dotar³a do Profesora,
który zabawi³ siê nami (mn¹ i Waldkiem Hincem), jak kot z myszk¹. Przyj¹³ uprzejmie, ustawi³ dwa wygodne fotele i zapyta³ nas, czy wolimy odpowiadaæ z urbanistyki historycznej, czy wspó³czesnej. Odpowiedzielimy zgodnie, ¿e nam to zupe³nie obojêtne! To mo¿e panowie powiedz¹ jakie mamy typy miast greckich? Ju¿
mielimy wsi¹æ na nasze koniki i mówiæ, gdzie i co, w jakim miecie le¿y, lecz Profesor wola³by siê dowiedzieæ o poszczególnych wojnach, wodzach, liczbie okrêtów...
i tu klops, poza naszymi mo¿liwociami! Profesor powiada, ¿e wykazalimy kompletny brak wiadomoci z urbanistyki historycznej, to mo¿e co wiemy ze wspó³czesnej! A tu pytanie  W dzielnicy której mieszkacie, ilu mieszkañców, przedszkoli, szkó³ itd.? Kompletn¹ niewiedz¹ zmartwilimy Profesora, który poprosi³ asystenta
o dostarczenie naszych æwiczeñ i klauzurówek! Zdumia³ siê  Panowie nic nie wiecie z urbanistyki, a robicie dobre projekty! Panowie  w wietle tej skomplikowanej
sytuacji, nie ma innego wyjcia. Nie mówcie nikomu, ¿e nic nie umiecie. Ja za zachowanie tajemnicy, dam wam stopieñ bardzo dobry! I tak wygl¹da³ nasz dzieñ triumfu i wspania³omylnoci znawcy urbanistyki polskiej i wiatowej  Profesora Tadeusza Wróbla.
(Z tamtych lat..., op. cit.)

Ze wspomnieñ Zygmunta Dmowskiego
By³ rok 1951. Zanosi³o siê na wojnê. Chcia³em jak najszybciej ukoñczyæ studia,
aby ewentualnie póniej wejæ ju¿ w pe³ne ¿ycie zawodowe. W zwi¹zku z tym zda³em szybko wszystkie egzaminy.
Egzamin dyplomowy by³ przeprowadzony systemem klauzurowym. Rysowa³em
projekt jakiego osiedla, który dzi by³oby mi wstyd pokazaæ. Sygnowa³em go stylizowanym znaczkiem Z-D. Na egzaminie dyplomowym pierwsze pytanie by³o nastêpuj¹ce: Czy Pan wie jak podpisywa³ siê Napoleon? Co sobie przypomina³em,
ale milcza³em z zak³opotaniem. Odpowied Profesora Wróbla: Napoleon podpisywa³ siê du¿ym N, a Pan nie jest jeszcze Napoleonem.
Ten wstêp wynika³ prawdopodobnie z niechêci do m³odszych smarkaczy, którzy
jeszcze stanowili zero zawodowe, a ju¿ byli na eksponowanych stanowiskach i zarabiali nie gorzej od profesorów.
Póniej jeszcze co gryzmoli³em na tablicy i egzamin nie wygl¹da³ najlepiej. Ostatnie pytanie zadane przez Profesora Brzozê by³o nastêpuj¹ce: Czym ró¿ni siê dach
jêtkowy od kleszczowo-p³atwiowego?. Moja odpowied by³a krótka: Jeden pracuje na ciskanie, a drugi na rozci¹ganie. Ta krótka odpowied mnie uratowa³a.
padziernik 2003 r.
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ród³a do opracowañ biograficznych
Przy opracowaniu biografii Profesorów wykorzystano wspomnienia absolwentów Wydzia³u
Architektury Politechniki Wroc³awskiej: Mariana Barskiego Tadeusza Burki, Stanis³awa Jaxy-Chronowskiego, Olgierda Czernera, Ryszarda Jêdraka, Ryszarda Natusiewicza, Edwarda Nowosielskiego, Konstantego Olechnowicza, Zenona Prêtczynskiego, Jerzego Schmidta, Henryka Sufryda
i Stanis³awa Wyszyñskiego. W: Z tamtych lat...Wspomnienia absolwentów Wydzia³u Architektury Politechniki Wroc³awskiej z lat 19471952, Wydawnictwo Politechniki Wroc³awskiej, Wroc³aw 1989.
W³asne ¿yciorysy Profesorów oznaczono: archiwum.
1. Profesor Tadeusz Broniewski  archiwum, Olgierd Czerner, Jerzy Rozpêdowski, Zenon Prêtczyñski.
2. Profesor Stanis³aw Bêdkowski  archiwum, Leszek D¹browski, Zenon Prêtczyñski.
3. Profesor Tadeusz Brzoza  archiwum, Kazimierz Ciechanowski, Henryk Buszko, Marian Barski, Zenon Prêtczyñski.
4. Prof. Marcin Bukowski  archiwum, Ryszard Natusiewicz, Zenon Prêtczyñski.
5. Adiunkt Ewa Cieszyñska  Gra¿yna Baliñska, Zenon Prêtczynski, Henryk Buszko, Leszek D¹browski.
6. Profesor Adam Cybulski  archiwum, Otton D¹browski, Zenon Prêtczyñski.
7. Profesor Dobros³aw Czajka  archiwum, Konstanty Olechnowicz, Zenon Prêtczyñski.
8. Profesor Konrad Dyba  archiwum. Stanis³aw Chronowski, Zenon Prêtczyñski.
9. Profesor Andrzej Frydecki  archiwum, Marian Barski, Tadeusz Izbicki, Ryszard Natusiewicz,
Zenon Prêtczyñski.
10. Profesor Tadeusz Gabryszewski  archiwum
11. Profesor Józef Gêbczak  Leszek Itman (b. Dyrektor Muzeum Narodowego we Wroc³awiu),
Zenon Prêtczyñski.
12. Profesor Jerzy Hawrot  archiwum, Olgierd Czerner, Jerzy Schmidt, Zenon Prêtczyñski.
13. Profesor Roman Hlibowicki  archiwum, Zenon Prêtczyñski, Stanis³aw Wyszyñski.
14. Profesor Marian Janusz  archiwum, Tadeusz Kolendowicz, Zenon Prêtczyñski.
15. Profesor Tadeusz Kozaczewski  biografia autorstwa córki Hanny Golasz-Kozaczewskiej, Zenon Prêtczyñski.
16. Profesor Bronis³aw Kupiec  autorska biografia córki Ma³gorzaty Lutogniewskiej, Zenon Prêtczyñski.
17. Profesor Zbigniew Kupiec  archiwum, Marian Barski Zenon Prêtczyñski, Ryszard Jêdrak.
18. Profesor Tadeusz Lewicki  archiwum, Zenon Prêtczyñski.
19. Profesor Henryk Lewulis, Wydz. Arch. PWr., Zenon Prêtczyñski.
20. Profesor Kazimierz Malankiewicz  archiwum, Zenon Prêtczyñski, Feliks Rzeszotarski.
21. Profesor Stanis³aw Mielnicki  archiwum, Edward Nowosielski, Zenon Prêtczyñski.
22. Profesor Oskar Mucha  archiwum, Zenon Prêtczyñski.
23. Profesor Stanis³aw Pêkalski  biografia autorstwa syna Piotra Pêkalskiego, Zenon Prêtczyñski.
24. Adiunkt Anna Ptaszycka  Olgierd Czerner, Zenon Prêtczyñski.
25. Profesor Marian Rehorowski  archiwum, Ryszard Natusiewicz, Henryk Sufryd, Zenon Prêtczyñski.
26. Profesor Witold Romer  biografia autorstwa prof. Adama Zaleskiego.
27. Profesor Janusz Szablowski  archiwum, Zenon Prêtczyñski.
28. Profesor Andrzej Wilkoñski  biografia autorstwa syna Tomasza Wilkoñskiego, Zenon Prêtczyñski.
29. Profesor Bronis³aw Wiktor  archiwum, Zenon Prêtczyñski.
30. Adiunkt Arkadiusz W³odarczyk  archiwum, Zenon Prêtczyñski, Ryszard Jêdrak
31. Profesor Tadeusz Wróbel  archiwum, Wanda Kononowicz, Ryszard ¯abiñski, Zenon Prêtczyñski,
Jerzy Szmidt.
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Wspomnienie o Profesorze Marianie Barskim (19272005)
Marianku! By³e serdecznym przyjacielem moim
Wielka pustkê zostawi³e po odejciu swoim
Pe³no by³o CIEBIE, gdzie siê PIÊKNO tworzy
Dzi spogl¹dasz na nas z niebiañskich przestworzy.
Trwa³y lad we Wroc³awiu po TOBIE zostanie
ARCHITEKTURY piêknej i radosnej  MISTRZU MARIANIE
26 stycznia 2005 r. odszed³ z naszych szeregów mój przyjaciel, prof. dr in¿. architekt Marian Barski, prodziekan w latach 19841987 i dziekan 19871990 Wydzia³u Architektury
Politechniki Wroc³awskiej. Los szczêliwy sprawi³, ¿e spotka³em Mariana Barskiego, wówczas 20-letniego radosnego m³odzieñca, jesieni¹ 1947 r. na I roku Oddzia³u Architektury Politechniki Wroc³awskiej. Pozwolê sobie przytoczyæ s³owa
samego Mariana:
By³y to inne czasy, pionierskie. My, dziewczêta i ch³opcy ze
szko³y, Szarych Szeregów, partyzanci, ¿o³nierze Armii Krajowej i obu frontów II wojny wiatowej, znalelimy siê we Wroc³awiu, w morzu gruzów, zieleni, ³agodnej zimy, kwitn¹cych
forsycji i rododendronów...
W miejscu nieznanym... ju¿ nie w szkole... tajnych kompletach... na uczelni, w czym
innym, ekscytuj¹cym, stawiaj¹cym z dnia na dzieñ coraz wiêksze wymagania. Nas
³¹czy³a architektura, a przyjañ nie zmieni³a siê do dzi. Mistrzom w ho³dzie i wdziêcznej pamiêci, kolegom  tym, co s¹, i tym, którzy na architekturê byli tak zaciêci.
To jest piêkne wyznanie Mariana z okresu naszej m³odoci. Od jesieni 1947 r.
Marianek, tak bowiem zosta³ zakodowany w mym sercu i wiadomoci, by³ nie tylko serdecznym przyjacielem, ale równie¿ by³em jego wspó³pracownikiem w Miastoprojekcie wroc³awskim. Wspólnie organizowalimy zjazdy i spotkania z naszymi
profesorami. Obdarzony przez Opatrznoæ ogromnym talentem, by³ dla nas niedocignionym wzorem dokonañ architektonicznych i rysunkowych. Wspólnie z Krysi¹ (któr¹ przed szecioma laty ¿egna³em) stanowili wspania³y tandem ma³¿eñski
i zawodowy. Z tej pasji obojga powsta³y piêkne i znacz¹ce pod wzglêdem architektonicznym realizacje w panoramie naszego miasta: rozbudowa Wy¿szej Szko³y Rolniczej przy pl. Grunwaldzkim (Wydzia³ Rolniczy, Klinika Chorób Wewnêtrznych,
Po³o¿nicza i Wydzia³ Weterynarii), Dom Studencki Parawanowiec, Hotel Asystenta,
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Instytut Chemii UWr, Instytut Matematyki i Hotel Pielêgniarek Akademii Medycznej przy ul. lê¿nej, Dom Studencki O³ówek i Kredka przy pl. Grunwaldzkim,
Dom Towarzystwa Salezjañskiego (wspólnie z Ew¹ Barsk¹), Dom Zgromadzenia
MBM, ul. Ludwisarska (wspólnie z Ew¹ Barsk¹), budynek mieszkalno-us³ugowy przy
ul. Pasteura (wspólnie z arch. Jackiem Barskim)  I nagroda na naj³adniejszy budynek plombowy w 1995 r. Oprócz tego jeszcze 13 wa¿nych projektów niezrealizowanych oraz 5 opracowañ w konkursach krajowych i zagranicznych. To jest
wspania³y plon wspania³ych twórców architektury wroc³awskiej. Odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odordzenia Polski, Z³ot¹ Odznak¹ Politechniki Wroc³awskiej, Z³ot¹ Odznak¹ Towarzystwa Mi³oników Wroc³awia, Budowniczego Wroc³awia, Nagrod¹ Artystyczn¹Miasta Wroc³awia, Nagrod¹ II stopnia Ministerstwa
Budownictwa za Kredkê i O³ówek. Przez pó³ wieku szkoli³ m³odzie¿ architektoniczn¹ na Wydziale Architektury Politechniki Wroc³awskiej, czerpi¹c dowiadczenia dydaktyczne przekazywane przez naszych profesorów z lat studiów 19471952,
z grona których pozosta³a jedynie trójka: prof. Kazimierz Ciechanowski, prof. Tadeusz Biesiekierski i arch. Henryk Buszko, którzy uczestniczyli w pogrzebie swego
ucznia  Mariana Barskiego. Stu piêædziesiêciu dyplomantów oraz szeciu doktorantów  to wspania³y plon pracy wspania³ego cz³owieka wiedzy, pasji i czynu. Mimo
ogromu zajêæ znalaz³ na pocz¹tku grudnia czas, aby sw¹ recenzj¹ uhonorowaæ moje
wspomnienia o naszych wspólnych profesorach ze studiów. By³ w znakomitej kondycji fizycznej i psychicznej, pe³en energii i planów na przysz³oæ. Niestety, niespodziewana ciê¿ka choroba marzenia te zniweczy³a. W szpitalu neurologicznym przy
ul. Traugutta na moje opowieci o sprawach nam bliskich odpowiada³ jedynie przyjacielskim uciskiem d³oni bez mo¿liwoci wyra¿enia swych myli s³owami. Tam
uwiadomi³em sobie, ¿e te rêce mojego przyjaciela przez 60 lat trzyma³y o³ówek
i grafos, tworz¹c wspania³e dzie³a archi tektoniczne, bêd¹ce znacz¹cym ladem Jego
twórczego ¿ycia we Wroc³awiu, miecie, które sobie wybra³ i pokocha³. Po¿egnania
wyg³osili: prof. dr hab. arch. El¿bieta Trocka-Leszczyñska  dziekan Wydzia³u Architektury, dr arch. Andrzej Poniewierka  przewodnicz¹cy Dolnol¹skiej Okrêgowej Rady Izby Architektów, Henryk Buszko z Katowic, Leszek Zdek  kolega ze
studiów i wieloletni wspó³pracownicy oraz córki: arch. Ewa Barska i arch. Agnieszka Barska-Swensson. W ostatniej drodze uczestniczyli koledzy ze studiów, wspó³pracownicy z Politechniki, PAN-u, architekci, prezes SARP Andrzej Zwierzchowski
oraz osoby, które spotka³y na swej drodze profesora Mariana Barskiego. Niestety,
ze wzglêdu na niespodziewan¹ chorobê nie mog³em wyg³osiæ przemówienia. Jego
fragmenty zawarte s¹ w tym wspomnieniu. Drogi Przyjacielu! Zachowamy o Tobie
pamiêæ, o cz³owieku sprawiedliwym, godnym, serdecznym w spontanicznej radoci i patriocie, który w m³odzieñczym czynie w latach 19421944, s³u¿¹c Ojczynie,
walczy³ w Szarych Szeregach Armii Krajowej. To s¹ wartoci bezcenne cz³owieka!
Nigdy ju¿ nie us³yszê na moje powitanie Czeæ, Marianku Twojego radosnego
odzewu Czeæ, Zeneczku. Dzi ze smutkiem i ¿alem mogê jedynie powiedzieæ:
¯egnaj, Marianku!
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Studenci Wydzia³u Architektury Politechniki Wroc³awskiej
Z lat studiów 19451947
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Bêdkowski Stanis³aw
Bieñkowski Kazimierz
Biesiekierski Tadeusz
Binek Tadeusz
Borajkiewicz Andrzej
Borsuk Walenty
Bory³o Stanis³aw
Botker Nina
Brzózek Zdzis³aw
Dmowski Zygmunt
Domañski Ludwik
Fr¹ckiewicz Edmund
Furmañczyk Wac³aw
G¹galski Boles³aw
Gie¿yñski Stanis³aw
Gliszczyñski Mieczys³aw
Goc Mieczys³aw
Godlewski Franciszek
Go³êbiowski Leonard
Gorazdowski Zbigniew
Grabowska-Hawrylak Jadwiga
Hawling Les³aw
Holzer Emil
Izbicki Tadeusz
Jab³oñski Jerzy
Jaczewska Halina
Jakuszko-Klimczewska Bogna
Jarosz Zygmunt
Jurewicz Wac³aw
Kaczmarski Jerzy
Karp Andrzej
Kawka Stanis³aw
Knysz Stanis³aw
Kociubiñski Jerzy
Komorowski Andrzej
Kopczyñski Roman
Kopystyñski Boles³aw
Kowalski Jerzy
Kowalski W³odzimierz
Kozaczewski Tadeusz
Krawczyk-Piasecki Leszek
Król Tadeusz
Krupa Feliks
Krzywicki Anatol
Krzy¿anowska-Baliñska Maria
Kubala-Limanowska El¿bieta
Kuhl Zdzis³aw

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Lepianka Lech
Leszczyñski Henryk
Leny Henryk
Lewulis Henryk
Lipiñski Witold
Lombarska Rados³awa
Lombarski Zbigniew
£achniak Stefan
£arek Tadeusz
£ukasiewicz Micha³
£uñski Tadeusz
Magdziarski Zygmunt
Malczewski Kazimierz
Malczewski Zbigniew
Marek Jerzy
Martynowicz Bogus³aw
M¹dzrzykowski Tadeusz
Micha³owski W³adys³aw
Mostowski Zbigniew
Naumowicz Marian
Nosek Jerzy
Oleksy Czes³aw
Paszke Zbigniew
Pep³owski Boles³aw
Perek Franciszek
Pi¹tek Jan
Piwowarczyk Zdzis³aw
Plebankiewicz Lidia
Pokorny Zdzis³aw
Politowski Zbigniew
Prauziñski Andrzej
Romaszkiewicz Józef
Rospond Stanis³aw
Ró¿añski Tadeusz
Ró¿ycka Celina
Rurañska-Zarzycka Wanda
Rusek Henryk
RybaczukW³adys³aw
Sawka Leon
Seifryd Edward
Skowronek Witold
Sutu³a Jan
Szczerba Zbigniew
Szczerbak Tadeusz
wida Mieczys³aw
Tunikowski Roman
Wija Ludwik

Studenci Wydzia³u Architektury Politechniki Wroc³awskiej z lat studiów 19451947

95. Wiktor Jan
96. Wybult Tadeusz
97. Mierzejewski Jerzy

98. Szkaradek B³a¿ej
99. Wanag Józef
100. ¯uczkiewiczRyszard

Z lat studiów 19471952
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Alexewicz Gerard
Baranowicz Leopold
Barski Marian
Biernacki Zygmunt
Boberski Bohdan
Brylowski Bohdan
Buczy³o Marcin
Burka Tadeusz
Chmielówna Janina
Chojnacki Stefan
Chronowski Stanis³aw
Ciurla Eugeniusz
Cofta W³odzimierz
Czekaj Zdzis³aw
Czerner Olgierd
Dawnis Jerzy
D³u¿niewski Zbigniew
Duda Leszek
Firla Bronis³aw
Franek Stanis³aw
Fr¹tczak Tadeusz
Furmañczyk Wac³aw
Guzik Tadeusz
Hinc Waldemar
Idzikowski Les³aw
Imach Jadwiga
Jab³kiewicz Janusz
Jakubowska Janina
Janik Zuzanna
Janowski Eugeniusz
Jêdrak Ryszard
Jurczyk Emil
Kaczmarczyk Jerzy
Kaczorowski Jerzy
Ketz Tobiasz
Klimczewski Kazimierz
Korman Witold
Kociuk Tadeusz
Koz³owski Wojciech
Kuzior Eugeniusz
£azarewicz Czes³awa
Leszczyn Zenaida
£uczaj Leopold
Majchrowska Wies³awa
Majewski Henryk

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

Majewski Kazimierz
Mazurek Irena
Mikus Beata
Natusiewicz Ryszard
Nawrot Zygmunt
Nowosielski Edward
Nyka Stanis³aw
Olechnowicz Konstanty
Panas Janina
Pawelski Franciszek
Pi¹tek Miros³awa
Postawka Krystyna
Prêtczyñski Zenon
Rewerski Zbigniew
Rothstein Leopolda
Ro¿nowska Anna
Ró¿ycka Celina
Ró¿ycki Stefan
Ryniak Stanis³aw
Sad³owski Janusz
Seifried Edward
Sikorski Miron
Siwek Wilibald
Stachowicz Ryta
Stanienda Leopold
Stefañczyk Emil
Styczyñski Józef
Subocz Krystyna
Sufryd Henryk
Szmidt Jerzy
Szulc Antoni
Tarnawska Anna
Tarnawski Jrerzy
Tawryczewska Maria
Tawryczewski Igor
Tyczkowski Adam
Tyra³a Jan
Udziela Jerzy
Wdowiak Wac³aw
Wedemski Bogdan
Wyszyñski Stanis³aw
Zdek Leszek
Zipser Tadeusz
Zwierko Aleksander
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Album
***
Miscellanea

Profesorowie Wydzia³u Architektury
Politechniki Wroc³awskiej (19471957)
w rysunkach Tadeusza Zipsera

Prof. Tadeusz Broniewski

Prof. Dobros³aw Czajka

Prof. Marian Janusz

Prof. Tadeusz Brzoza

Prof. Tadeusz Wróbel

Prof. Zbigniew Kupiec

Profesorowie i studenci (19451947)

Po zwiedzaniu Teatru Polskiego (projekt prof. Andrzeja Frydeckiego).
Od lewej I rz¹d: Tadeusz Król, Nina Botker, Stanis³aw Bêtkowski, Maria Krzy¿anowska,
prof. Andrzej Frydecki, Zdzis³aw Kuhl, Stanis³aw Kawka, Jadwiga Grabowska, Wanda Rurañska;
II rz¹d: Andrzej Borajkiewicz, Stanis³aw Bory³o, Mieczys³aw Goc

Po zwiedzaniu Teatru Polskiego. Od lewej: Jerzy Kociubiñski, Nina Botker,
prof. Andrzej Frydecki, Czes³aw Oleksy, Zbigniew Mostowski, Wanda Rurañska-Zarzycka,
Jadwiga Grabowska, Zdzis³aw Kuhl, Maria Krzy¿anowska, Stanis³aw Bêdkowski

Studenci w sali wyk³adowej. Od lewej I rz¹d: Stanis³aw Bêdkowski, Andrzej Borajkiewicz,
Zbigniew Lombarski; II rz¹d: Jerzy Marek, Zbigniew Mostowski, Jerzy Kowalski;
III rz¹d: nierozpoznany, Marian Naumowicz; IV rz¹d: Jadwiga Grabowska, Tadeusz Biesiekierski,
Mieczys³aw Goc, V rz¹d: Jerzy Nosek, Stanis³aw Bory³o, nierozpoznany; VI rz¹d: Andrzej Prauziñski,
Tadeusz Izbicki, Tadeusz Kozaczewski, VII rz¹d: nierozpoznany

Studenci na schodach Gmachu G³ównego (1946 r.). Na pierwszym planie stoj¹: Walenty Borsuk
i Jadwiga Grabowska (studenci Wydzia³u Architektury), w rodku: Tadeusz Jagie³³o (student Wydzia³u
In¿ynierii); z prawej strony (w cieniu) Idzi Martynowicz; na schodach (najwy¿ej) Tadeusz Kozaczewski
(studenci Wydz. Arch.). Fot. Bronis³aw Kupiec

Profesorowie i studenci (19471952)

Na schodach Gmachu G³ównego Politechniki Wroc³awskiej (1948 r.). Od lewej I rz¹d: Jacek Udziela;
II rz¹d: Jerzy Dawnis, Zenon Prêtczyñski, Jerzy Szmidt, Olgierd Czerner, Eugeniusz Ciurla, Krystyna
Postawka, Janusz Jab³kiewicz; III rz¹d: Tadeusz Fr¹tczak, Henryk Majewski, Ryta Stachowicz, Marian
Barski, Janina Chmielówna, Bogna Jakuszko, Kazimierz Klimczewski, Wojciech Koz³owski;
IV rz¹d: nierozpoznany, Edward Seifried, Ryszard Natusiewicz, Gerard Alexewicz, nierozpoznany,
Stanis³aw Nyka, nierozpoznany, Jan Tyra³a, Tadeusz Kociuk, Zbigniew Rewerski,
Wies³awa Majchrowska. Fot. Eugeniusz Janowski

Poznañ (1950 r.). Od lewej  siedz¹: Edward Nowosielski, Jacek Udziela, Janusz Fr¹tczak,
Tadeusz Kociuk, Marian Barski, Ryta Stachowicz, Waldemar Hinc, Bogna Jakuszko; od lewej  stoj¹:
Tadeusz Guzik, Janusz Jab³kiewicz, nierozpoznana, Zbigniew Rewerski, Krystyna Postawka,
Henryk Sufryd, Anna Ro¿nowska, Jerzy Dawnis, Bohdan Boberski, Jerzy Szmidt,
Kazimierz Klimczewski, Ryszard Jêdrak. Fot. Eugeniusz Janowski

Bolków  grupa inwentaryzacyjna rynku (1948 r.).
Od lewej I rz¹d: asystent arch. Andrzej Borajkiewicz,
prof. Marcin Bukowski, Edward Nowosielski; II rz¹d:
Ryszard Jêdrak, Zenon Prêtczyñski; III rz¹d: Tadeusz
Fr¹tczak, Tadeusz Kosciuk. Fot. Bronis³aw Firla

Poznañ (1950 r.). Trzej Muszkieterowie. Od lewej:
Jerzy Dawnis, Zenon Prêtczyñski, Tadeusz Fr¹tczak.
Fot. Bronis³aw Firla

Bolków  grupa inwentaryzacyjna (1948 r.)
Od lewej I rz¹d:Bronis³aw Firla, Edward
Nowosielski, Ryszard Jêdrak, Zenon
Prêtczyñski, prof. Marcin Bukowski,
Tadeusz Kociuk. Fot. Tadeusz Fr¹tczak

Poznañ (1950 r.). Od lewej: Zenon Prêtczyñski
Hitler, Jacek Udziela Truman,
Jerzy Dawnis Mo³otow. Fot. Marian Barski

Studenci II roku Wydzia³u Architektury Politechniki Wroc³awskiej na tle
mostu Grunwaldzkiego, Wroc³aw (1950 r.). Od lewej: Tadeusz Fr¹tczak, Leszek Duda,
Jan Tyra³a, Zenon Prêtczyñski, Bohdan Brylowski. Fot. Eugeniusz Janowski

Sesja wyjazdowa Polskiej Akademii Katowskiej PAK z siedziba w Bieczu, Beskid (lipiec 1951 r.).
W³adze PAK: od prawej stoj¹: Rektor JM prof. dr h.c. Jerzy Szmidt, Prorektor JM mgr Zenon Prêtczyñski.
Senat PAK: od prawej siedz¹: profesorowie: Bohdan Boberski, Henryk Sufryd, Waldemar Hinc,
Ryszard Natusiewicz. Fot. Eugeniusz Janowski

Zdjêcie po¿egnalne po upojnym przyjêciu w ratuszu, Rzeszów (1951 r.).
Od lewej: Bohdan Boberski, Krystyna Postawka,, Rados³awa Lombarska, Marcin Buczy³o,
prof. Dobros³aw Czajka, Janina Chmielówna, Jerzy Szmidt, nierozpoznany, Tadeusz Guzik,
nierozpoznany, Zenon Prêtczyñski, nierozpoznany, nierozpoznany, asystent arch. Tadeusz Biesiekierski,
prof. Bronis³aw Wiktor, prof. Andrzej Frydecki, Ryta Stachowicz, Janusz Jab³kiewicz,
Anna Ro¿nowska, Olgierd Czerner, Zenaida Leszczyn, Henryk Sufryd, Ryszard Natusiewicz.
Fot. Eugeniusz Janowski

Turniej rycerski na dziedziñcu zamku w Baranowie (1951 r.)
Od lewej: koñ  Ryszard Natusiewicz, rycerz  Jerzy Szmidt, koñ  Zenon Prêtczyñski,
rycerz  Olgierd Czerner, koñ Janusz Jab³kiewicz, rycerz Bohdan Boberski; przygl¹daj¹ siê
od lewej: Anna Ro¿nowska, Wojciech Koz³owski, prof. Bohdan Guerquin. Fot. Marian Barski

Pu³awy (1951 r.). Od lewej miêdzy s³upami: Janusz Jab³kiewicz, Jerzy Szmidt, Ryszard Natusiewicz,
Rados³awa Lombarska, Henryk Sufryd, Ryta Stachowicz, Janina Chmielówna, Wojciech Koz³owski,
prof. Bohdan Guerquin (s³up), Tadeusz Kociuk, Waldemar Hinc, Zenon Prêtczyñski,
Edward Nowosielski, Anna Ro¿nowska, Olgierd Czerner, Marcin Buczy³o, prof. Dobros³aw Czajka;
na najwy¿szym poziomie  asystent arch. Tadeusz Biesiekierski, Tadeusz Fr¹tczak, Eugeniusz Ciurla.
Fot. Marian Barski

Zenon Prêtczyñski na dachu Miastoprojektu 
Wroc³aw (1957 r.). Fot. Z. Trela

Dom Architekta w Kazimierzu nad Wis³¹ (1957 r.).
Zenon Prêtczyñski jako Führer.
Fot. Igor Tawryczewski

Przed g³ównym wejciem Gmachu G³ównego Politechniki Wroc³awskiej (1960 r.).
Od lewej: prof. Stanis³aw Bêdkowski, prof. Henryk Lewulis

Zjazdy kole¿eñskie

Muzeum Architektury (lipiec 1985 r.). Wystawa indywidualna Zenona Prêtczyñskiego.
Od lewej: Witold Skowronek, Stanis³aw Chronowski, Ryszard ¯abiñski, Wies³aw Kie³czewski,
Zenon Prêtczyñski, Alojzy Kulicz, Stefan Kuliñski, Leszek ¯ak, Jan Suwa³a, Zbigniew Baæ,
Stanis³aw Piszczorowicz (kolega z I klasy Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka
w Kaliszu z roku 1938/1939). Fot. Maciej Czapliñski

Politechnika Wroc³awska  spotkanie rocznika 19471951.
Od lewej: Tadeusz Zipser, Zenon Prêtczyñski, Ryta Stachowicz. Fot. Marian Barski

Spotkanie rocznika 19471951  Politechnika Wroc³awska (1987 r.). Od lewej: Marian Barski,
Zenon Prêtczyñski, prof. Dobros³aw Czajka, Adam Tyczkowski, Emil Jurczyk, Bronis³aw Firla,
Stanis³aw Ryniak, Waldemar Hinc, Bohdan Boberski. Fot. Ewa Barska

Spotkanie rocznika 19471951 w sali Politechniki Wroc³awskiej (1987 r.).
Od lewej I rz¹d: Ryszard Natusiewicz, prof. Jan Suwalski, Waldemar Hinc, Zenon Prêtczyñski; II rz¹d:
Edward Nowosielski, Tadeusz Fr¹tczak, Jerzy Dawnis, prof. Tadeusz Kolendowicz; III rz¹d: Stanis³aw
Wyszyñski, Jerzy Schmidt, Tadeusz Burka, Stanis³aw Ryniak; IV rz¹d: Miron Sikorski, Zygmunt
Biernacki, Janina Chmielówna, Krystyna Subocz, Janusz Jab³kiewicz, Wies³awa Majchrowska, Stanis³aw
Chronowski, V rz¹d: Bohdan Brylowski, Bohdan Boberski, Wac³aw Wdowiak, Konstanty Olechnowicz;
IV rz¹d: Eugeniusz Janowski, Wojciech Koz³owski, Jacek Udziela, Adam Tyczkowski. Fot. Marian Barski

Na schodach Gmachu G³ównego Politechniki Wroc³awskiej. Zjazd (1987 r.).
Od lewej I rz¹d  siedz¹: Kazimierz Klimczewski, Bogna Klimczewska, Krystyna Subocz, Janusz
Jab³kiewicz; II rz¹d  siedz¹: Bronis³aw Firla, Tadeusz Fr¹tczak, Gerard Alexewicz, Jacek Udziela,
Ryta Stachowicz, Olgierd Czerner, Anna Ro¿nowska, prof. Zbigniew Kupiec, Krystyna Barska; III rz¹d:
Konstanty Olechnowicz, Zenon Prêtczyñski, Stefan Ró¿ycki, Wies³awa Majchrowska, Marian Barski,
art. plastyk Arkadiusz W³odarczyk; stoj¹: Jerzy Dawnis, Bohdan Brylowski, Zygmunt Biernacki, Edward
Nowosielski, nierozpoznany, Emil Jurczyk, Tadeusz Burka, Waldemar Hinc, Stanis³aw Wyszyñski, Adam
Tyczkowski, Leszek Zdek, Wilibald Siwek, Wac³aw Wdowiak, Eugeniusz Janowski, Miron Sikorski,
Stanis³aw Ryniak, Emil Stefañczyk, Stanis³aw Chronowski, Stanis³aw Nyka, prof. Dobros³aw Czajka,
nierozpoznany, prof. Jan Suwalski, Bohdan Boberski, Ryszard Jêdrak, Ryszard Natusiewicz,
adiunkt Eugeniusz Sorokowski. Fot. Marian Barski

Spotkanie rocznika 19471951  Politechnika Wroc³awska (1987 r.). Od lewej: Zenon Prêtczyñski,
Edward Nowosielski, prof. Ryszard Jêdrak, prof. Dobros³aw Czajka, Jerzy Schmidt, Marian Barski,
Stefan Ró¿ycki. Fot. Ewa Barska

Uczeñ i nauczyciele  Politechnika Wroc³awska (1998 r.). Od lewej: prof. Kazimierz Ciechanowski,
Zenon Prêtczyñski (uczeñ), prof. Tadeusz Biesiekierski. Fot. Marian Barski

Politechnika Wroc³awska (1998 r.). Od lewej: Marian Barski, Zenon Prêtczyñski,
arch. Henryk Buszko (asystent prof. Tadeusza Brzozy). Fot. Ewa Barska

Spotkanie rocznika 19471951  Politechnika Wroc³awska (1998 r.). Od lewej: arch. Henryk Buszko
(asystent prof. Tadeusza Brzozy) i Zenon Prêtczyñski (spotkanie przyjacielskie ucznia i nauczyciela).
Fot. Marian Barski

Gmach G³ówny Politechniki Wroc³awskiej (1998 r.). Od lewej: Jacek Udziela,
Barbara Prêtczyñska, Bronis³aw Firla, Krystyna Barska, Marian Barski; stoi i trzyma mowê:
Zenon Prêtczyñski; za sto³em: prof. El¿bieta Trocka-Leszczyñska  Dziekan Wydzia³u Architektury
Politechniki Wroc³awskiej, prof. Tadeusz Biesiekierski, arch. Henryk Buszko,
prof. Kazimierz Ciechanowski, prof. Andrzej Mulak  JM Rektor Politechniki Wroc³awskiej,
prof. Jan Suwalski, art. plastyk Arkadiusz W³odarczyk. Od prawej:
Ewa Barska, Wilibald Siwek, Olgierd Czerner, Henryk Rusek. Fot. Ewa Barska

Na schodach Gmachu G³ównego Politechniki Wroc³awskiej (1998 r.). Od lewej: Marian Barski,
Olgierd Czerner, Wilibald Siwek, Krystyna Barska, Wac³aw Wdowiak, Bohdan Boberski, Emil Jurczyk,
Konstanty Olechnowicz, Jacek Udziela, Henryk Rusek, Waldemar Hinc, Bohdan Brylowski, Bronis³aw
Firla, Stanis³aw Wyszyñski, Wies³awa Majchrowska, Tadeusz Burka, Zenon Prêtczyñski, Miron Sikorski,
Leszek Zdek, Ryszard Natusiewicz, Stanis³aw Ryniak, Adam Tyczkowski. Fot. Ewa Barska

Muzeum Architektury, Wroc³aw (2002 r.)
Od prawej: prof. Kazimierz Ciechanowski, arch. Zenon Prêtczyñski

90-lecie urodzin prof. arch. Kazimierza Ciechanowskiego. Sala Wydzia³u Architektury
Politechniki Wroc³awskiej (7 IV 2005). Od prawej: prof. arch. Kazimierz Ciechanowski,
dziekan Wydzia³u Architektury PWr. prof. arch. El¿bieta Trocka-Leszczyñska, dr arch. Zygmunt
Wrêczycki; z lewej stoi i wyg³asza swoje wierszyd³o laudacyjne arch. Zenon Prêtczyñski

Laudacja z okazji 90 urodzin Kazimierza Ciechanowskiego

Anegdota o Profesorze Maksymilianie Koczurze
Sympatyczny Maksio mawia³: przyjdzie farba i kit i bêdzie git. Uroczy lwowiak z krwi i koci.
U Maksia (tak bowiem nazywalimy tego ¿yczliwego i sympatycznego cz³owieka) zdawalimy z elementów kosztorysowania grupowo. Efektem naszej pracy by³o grube
tomisko  kosztorys wykonany w Miastoprojekcie  Wroc³aw, który przytarga³ Kazio Klimczewski, pracownik tego biura. Grupa obejmowa³a szeæ osób, przestraszonych, niemaj¹cych zielonego pojêcia (jedynie Kazio by³ w tym temacie znawc¹). Egzamin zdawalimy w milczeniu, potakuj¹c tylko w sposób aproksymatywny  jak
mawia³ doæ czêsto nasz Profesor. Kazio, jako znawca tematu podj¹³ dyskusjê, ale
go Maksio zagi¹³ na paru szczegó³ach. W milczeniu oczekiwalimy na werdykt. Po
wpisaniu do indeksów wytêsknionej, ale niezas³u¿onej trójczyny mielimy (jak to
okrelili nastêpni kosztorysiarze)  w oczach radoæ ogromn¹. Panowie, to tak
szczerze aproksymatywnie mówi¹c (mówi³ Profesor, patrz¹c na szeciu delikwentów)  dos³ownie nic a nic nie umiej¹, ale wasz kolega  wskaza³ na Kazia Klimczewskiego  to jeszcze mniej!. I b¹d tu dobrym koleg¹!
By³ nasz Maksio dobrodusznym i ¿yczliwym cz³owiekiem i takiego Go zachowa³em w pamiêci.

S³owniczek Tadeusza Zipsera
Architektura, piêkna praca
Arkadiusz ma co z pajaca.
Budownictwo nie jest krótkie,
Brzoza zawsze by³ odludkiem.
Cyrkiel s³u¿y do krelenia,
Czajka przyrz¹d do milczenia.
Ekinus ma kszta³t bochenka,
Egzamin jest, jak kto stêka
Front to g³ówna jest fasada,
Frydeckiego nie przegada.
Gotyk wznosi³ smutne nawy,
Guerquin jedzi a¿ z Warszawy.
Harmonogram daje szko³y,
Hawrot czasem jest weso³y.
Iglica jest na wystawie,
Idiota ..., e to zostawiê.
Jarzeniowe wiat³o czyste,
Janusz kszta³ty ma kuliste.
Karteusz stary zdobi mebel,
Kupiec lata jak feldfebel.
Lepik to nie lep na muchy,
Lewulis ma dziwne ruchy.

Modu³ mo¿na zastosowaæ,
Moroñ nie da siê sca³owaæ.
Napis projekt koronuje,
Nog¹ siê nie projektuje.
Okno czasem ma kszta³t ko³a,
Oskar Mucha to nie pszczo³a.
Portal domu to ozdoba,
Prodziekan wazna osoba.
Redis ró¿ni siê od ronda,
Rektor nie wiem jak wygl¹da.
Stiuk jest dobry na pos¹¿ki,
Sta Mielnicki czyta z ksi¹¿ki.
Tau to styczne naprê¿enie,
Tadeuszów zatrzêsienie
U...................................
U...................................
W Worms romañski stoi koció³,
Wróbel woli ten w Zamociu.
Zatwierdzenie le jest sknociæ,
Zipser autor tych wypocin.

