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Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki poprosił mnie o godzinną wypowiedź pod 

tytułem „Architektura a polityka na 100-lecie niepodległości, na tle własnej działalności 

profesjonalnej”. Przygotowania uświadomiły mi, że to mnie przerasta. Spróbuję przekazać 

osobiste wspomnienia, oparte na odczuciach wpływu dotykających mnie wydarzeń. 

Kształtują one syntezy, na których opierałem projektowanie architektury. To nie jest 

naukowa dysertacja zredagowana według obowiązujących kanonów pracy naukowej. 

Raczej niepełne zwierzenia, które skojarzone z obrazami opisują związki chmury zdarzeń i 

mojej osoby. Ta formuła wypowiedzi jest znana w literaturze i filmie.  

Mam 81 lat i 6 dzieci, 9 wnuków, 4 prawnuki. Urodziłem się tuż przed wojną w Poznaniu. 

Można powiedzieć, że żyję dla tworzenia życia i tworzenia warunków dla tego życia. Z racji 

wieku, ogólnej sytuacji na Ziemi to coraz trudniejsze.  

 

Hasła „żeby było tak jak było”, czy „inaczej to lepiej”, uważam za destrukcję. 

Proces stwarzania (ewolucji) trwa. Przekształcajmy przestrzeń dla życia. 

Wiem, co było w dwudziestoleciu z historii, literatury, filmów i od ludzi, którzy wtedy żyli. 

Kształtowanie granic do 23 roku. Reforma finansowa Grabskiego – wprowadzono polski 

złoty. Politycy i prawnicy scalili 3 systemy prawne zaborców w jeden „nasz” W Warszawie 

plany przebić komunikacyjnych i korytarzy napowietrzających. Zburzono cerkiew na placu 

Piłsudskiego. Budowano dwa miasta: Gdynia i Chełm, z ideą dostępu do morza i 

powiązania fragmentów 3 sieci kolejowych w jedną. Budowano COP .Parcelacja wielkich 

majątków ziemskich. Przy Warszawie na miasta ogrody. Spółdzielczość mieszkaniowa 

realizuje osiedla .Komercyjni deweloperzy kamienice miejskie.   Architekci przepychali się, 

czy modernizm czy narodowy styl dworkowy lepszy. Inwestorzy państwowi woleli ten drugi. 

Indywidualni inwestorzy domów własnych też. W osiedlach  i kamienicach dominował 

modernizm-styl międzynarodowy. 

Moje pierwsze zapamiętane wydarzenie to zastrzelenie przez AK Niemca na Ordynackiej i 

moja paniczna ucieczka do domu, zostawiając babcię. Ojciec był w AK. Produkował broń. 

Wywiózł rodzinę na pustynię przy wsi Owczarnia za Podkową Leśną. Dymy nad 

Warszawą. Idę do szkoły. Przemarsz wojsk radzieckich przez tą pustynię.  

Po zakończeniu wojny, w czerwcu 1945 

rodzina powiozła mnie kolejką EKD do 

Warszawy, przez gruzowiska, ruiny do ulicy 

Brackiej. Nie chciałem wysiąść – paniczny 

strach. Później przyzwyczajanie się do życia 

w ruinach ulicy Nowy Świat.  

 

Polski NEP. Odbudowa, Trasa WZ, CDT, 

Muranów. 

 

 

 

 

 

Reforma rolna z nieoczekiwanym efektem 

społeczności chłopa-właściciela. Powstaje 

prawdziwe państwo liberalne ~70% obywateli 

staje się właścicielami. Dramatyczna 

sprzeczność ideologii władz i tych chłopów 

liberałów. Bezlitosna walka. Chłopi jednak 

przeżyli.  1947 – ojca aresztują. Przeżył. Ale 

w więzieniu 8 lat. Byłem w panice, że 

umrzemy. 

  



 

 

 

 

 

Socrealizm budował. Powstała Nowa Huta, 

MDM, Pałac Kultury, Stadion Dziesięciolecia, 

Puławy.  

 

 

 

Chodziłem do technikum budowlanego. Ściek 

najgorszych, ale też maszynka do produkcji 

matur dla nowej elity. Fascynowały mnie 

równoważenia przepływów sił w budowli.  

 

 

Byłem gimnastykiem. W 1955 wystąpiłem na 

otwarciu części sportowej Pałacu Kultury i 

Nauki.  

  

 Oszołomienie pięknem wnętrz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wystąpiłem na pokazie otwarcia Stadionu 10-

lecia.  

Oszołomienie pięknem wzgórza usypanego z gruzów Warszawy i matematycznej geometrii 

przestrzennej  kształtu  niecki widowni. To chyba gdzieś głęboko w podświadomości 

wzbudziło we mnie chęć bycia architektem.  



Ojca wypuszczają z więzienia. Zero zwierzeń.  

1956 – Gomułka entuzjastycznie witany na 

placu przed Pałacem im. Stalina.  

 

Pracuję jako pomoc techniczna w biurze 

architektonicznym. Wszyscy przerabiają 

porządne socrealistyczne budynki na 

sprymitywizowany modernizm. Nic nie 

rozumiem.  

W 1957 jestem na uczelni. Budowanie i 

Zamieszkiwanie. Współżycie, Piękno, 

Prawda, Realność Poznania. Czas moich 

studiów to wiara w odrodzenie demokracji w 

ramach socjalizmu. Twórczych Związków 

Konserwatyzmu i Nowoczesności pod 

światłym Zarządem Partii.  

 

Budowa polskiej chemii dla potrzeb rolnictwa, 

elektrowni, odbudowa kolei, stoczni.  

Zrealizowane hasło 1000 szkół na 1000-lecie. 

Czyli budowa podstaw rozwoju państwa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tych warunkach jako studentom, z Adamem 

Kowalewskim i Andrzejem Moszczyńskim, 

udało nam się odnieść sukces. W 1960 roku 

wygrywamy konkurs na Dworzec w Tychach. 

Ministerstwo nosi na rękach. Wycieczka 

pierwszą klasą – „rapidem” – po dworcach 

Europy. Robimy tzw. założenia techniczno-

ekonomiczne, badania modelowe konstrukcji 

w BiSTYPie. Najbardziej ekskluzywna 

organizacja projektowa.. Inwestycja 

wstrzymana – brak środków.  Projekt 

zaakceptowany. 

 

 

 

Trzy lata później, po dyplomie, sukces 

międzynarodowy - Kuba - Pomnik Zwycięstwa 

na Playa Giron. Destrukcja agresji przez więź 

Narodu i Państwa. Fidel Castro zaprasza 

zespół architektów i rzeźbiarzy jako prywatne 

osoby. Na Kubie katastrofa finansowa.  

 

Po półtorarocznym pobycie wracam do kraju. 

Po trzech miesiącach poszukiwania pracy 

ojciec załatwia mi pracę na budowie jako 

inżynier budowy. Mam prowadzić rozliczenia 

materiałowe. Dostaję instrukcje jak mam to 

robić w warstwie wirtualnej. Jak przeliczać stal 

na piasek - i informację "panie Mareczku, w 

dupę plute, nie będziesz pan chodził  na 

budowę". Dorabiam w TV jako najniższej 

rangi scenograf. W 1965 uzyskuję 

uprawnienia budowlane i dostaję pracę w 



Prochemie. Na stanowisku głównego 

projektanta architektury zakładów azotowych 

we Włocławku. Poznaję resort chemii. 

Struktura rodzinna. Super organizacja. Biuro 

jak informatycznie sterowana maszyna. 

Zaprogramowana, pogłębiona znajomością 

chemii na świecie, materiałów budowlanych i 

psychiki projektanta. Byłem trybikiem na 

średnio ważnej pozycji. Nie miałem szansy 

ani popełnić błędu ani poprawić. Sprawność 

100%. Niemniej realizacje stają się 

ewidentnym brakiem przestrzegania reguł 

projektu. Wygrywamy z Adamem 

Kowalewskim konkurs na Ośrodek Sportowo-

Rekreacyjny na Cyplu Czerniakowskim w 

Warszawie. Wtedy konkursy robiliśmy w 

domu po pracy. Dyrektor Prochemu Neftalin 

nie przyjmuje zlecenia. Tracę swoje 

stanowisko. Zostajemy skierowani do 

Miejskiego Biura Projektów. Zlecenie nie 

doszło. Poznajemy Józefa Sigalina - 

Pełnomocnika Rządu do budowy Trasy 

Łazienkowskiej (Cypel jest pod Trasą). Adam 

wyjeżdża do Danii na stypendium. Załatwił je 

Henryk Drzewiecki, prywatnie. Państwo nie 

przeszkadza. Równolegle, w ramach prac po 

pracy, dyrektor departamentu Ministerstwa 

Budownictwa Marian Węglarz zleca Kołu 

Młodych SARP konkurs na wykazanie, czy 

można zrealizować miasto z prefabrykatów 

żelbetowych z „fabryk domów”. Wykazujemy, 

że można. Podeszliśmy do tego naprawdę 

całościowo, u podstaw: strukturalizm, 

marksizm, personalizm i szerokie spektrum 

ekonomicznych, społecznych, przyrodniczych 

i technicznych zagadnień. Powstała 

"Koncentracja Liniowa". Jedyne znane mi 

opracowanie - synteza całości i 

podstawowych elementów przekształcania 

przestrzeni dla potrzeb życia. Wykazanie jak 

spis gospodarki narodowej przekształcić w 

dynamiczne i statyczne relacje społeczne i 

przyrodnicze w określonej przestrzeni. W 

odpowiednich proporcjach.  

Opracowanie budzi zainteresowanie 

najwyższych czynników w Partii. Ojczym Jana 

Wincentego Rutkiewicza (jednego z 7-miu 

autorów Koncentracji Liniowej) Artur 

Starewicz organizuje prezentację dla biura 

politycznego. Traci swoją pozycję. Zostaje 

ambasadorem w Londynie. Edward Gierek 

pierwszym sekretarzem Partii. Adam 

Kowalewski zostaje zaproszony do 

socjalistycznego think-tanku. Socjalizm 

reformuje podział administracyjny. Powstają 

44 województwa. Uważam to za jednoczesne 

urealnienie demokracji lokalnej i wzmocnienie 

struktury państwa.  

  



Wyjeżdżam do Danii na stypendium. Pracuję 

tam 2 lata - '70 i '71. Poznaję i podziwiam 

przejrzystość funkcjonowania państwa i 

racjonalność Duńczyków. W Danii był wtedy 

jeden milioner, pastor organizujący wakacje 

zagraniczne po cenach niższych niż życie 

codzienne w Kopenhadze. Byłem jeden raz w 

Alpach. Moje narty z Szaflar budziły 

zainteresowanie. W pracowni 

architektonicznej Svena Högsbro dostaję 

wspaniałą robotę - zaprojektować zespół 

mieszkaniowy dla 300 rodzin z podstawową 

obsługą socjalną. Poznaję duńską modę - 

"mieszkania grupowe" (10÷30 domków 

szeregowych z wspólną funkcją pralni, kuchni, 

wypoczynku, warsztatu). Takie grupy łączę w 

"małe miasteczko". Pełny sukces. Kryzys 

finansowy w Danii. Szef choruje.  

Zatrudniam się na Uczelni. Zarabiam tyle 

samo. Praca 12godz./tydzień. Mam nadmiar 

czasu.  Wymyślam "Parcelację Grupową". Jak 

budować przestrzeń demokracji bezpośredniej 

wspomaganą demokracją lokalną miasta , 

miasta w mieście z regulacjami państwowymi, 

a może globalnymi.  

Wróciłem do Polski by projektować Ursynów 

Północny  - miasto w mieście Warszawa. Na 

zaproszenie Jerzego Szczepanika 

Dzikowskiego i Andrzeja Szkopa. Lider ich 

zespołu konkursowego – Ludwik Borawski, 

architekt z uprawnieniami – zmarł. Poza nim 

cały zespół to grupa wiekowa 23-26 lat, bez 

uprawnień. To dzieci elity władzy. Opozycja 

"antybolszewicka". Ale konstruktywna. 

Narzucam „ewangelię” zdefiniowaną w 

„koncentracji liniowej”. Wszyscy wspierali. 

Dyrektor kombinatu budownictwa Tadeusz 

Szkopiarek, z awansu z dźwigowego. 

Budował entuzjastycznie. W bałaganie 

organizacyjnym, ale apriorycznie narzucony 

porządek fabryki domów i infrastruktury 

wymuszał pewien ład. Od 1974 do 1978 

powstało 10.000 mieszkań w 4 lata, bez 

metra, bez dróg, brak szkół, sklepów itd. 

Wszystko tonie w błocie. Czas powoli 

pozwalał uzupełniać. Teraz to całkiem niezła 

przestrzeń do życia.  



Powstaje Huta Katowice, dwupasmowa droga 

do Katowic. Odbudowa Zamku Królewskiego, 

Dworzec Centralny w Warszawie, przemysł 

samochodowy. Masa budynków 

mieszkalnych, osiedlowych w całej Polsce.  

Władza partyjna ma ambicje. Zamawia 

niezwykłe obiekty jak w Warszawie 

Supersam, a na Śląsku wielofunkcyjna sala 

sportowa, nazwana Spodek katowicki. 

Zlokalizowana na szkodach górniczych  i 

dlatego zaprojektowana w tej niezwykłej 

formie przez genialnego konstruktora 

Wacława Zalewskiego z inspiracji Jerzego 

Hryniewieckiego przez architektów Macieja 

Gintowta i Macieja Krasińskiego.  

Stanisław Niemczyk, znany z humanistycznie 

rozwiązywanych domów mieszkalnych i szkół, 

sublimował formy ducha z przeszłości na 

współczesny ludowy kościół katolicki.  

1976 wygrywamy konkurs na zespół 

mieszkaniowy dla górników miedziowych w 

Lubiniu. Wg zasad parcelacji grupowej. 

Organizator - dyrektor Zjednoczenia Miedzi 

"Cuprum" - wyrzucony. Żadnej publikacji. Do 

dziś. 

Wygrywamy z Andrzejem Kicińskim konkurs 

na Muzeum, Bibliotekę, Archiwum Wojska 

Polskiego na Cytadeli Warszawskiej. Brak 

zlecenia.  



Projektujemy zespół mieszkaniowy w Nowym Dworze Mazowieckim. Wg parcelacji 

grupowej. Założona kolejność realizacji - narastanie od dworca - odwrócona.  

Solidarność. Jestem doradcą Bujaka. Narasta we mnie przerażenie radykalizacją 

Solidarności. Stan wojenny przyjmuję z ulgą. Jaruzelski wprowadza pierwsze reformy 

umożliwiające prywatną działalność architektów. Spółdzielnie pracy twórczej. Wolność 

szybko sublimuje w destrukcję regulacji. To początek katastrofy w urbanistyce. Plan 

zespołu mieszkaniowego w Nowym Dworze rozsypuje się. Prawdziwy chaos.  

Dostajemy zlecenie na duży zespół mieszkaniowy na 600 mieszkań na Ursynowie przy 

Puławskiej. Do spółdzielni architektów "A" ze spółdzielni Ursynów. Oni płacili do BP 

Miastoprojekt 3% kosztów inwestycji, tyle samo do spółdzielni "A". My w biurze 

dostawaliśmy 0,13%. Teraz weźmiemy 2%. Zorganizowałem pracę jak w Prochemie. 

Wszyscy projektujący w zespole zarobili do 3 razy więcej niż w biurze, a my ze Zbyszkiem 

Badowskim zaczęliśmy budować domy własne.  

Robimy plan regulacji w rejonie Al. KEN. Dookoła rozpad, a plan dzięki postawie 

Proboszcza Wojdata, Prezesa Spółdzielni Ursynów Kołodki, wice-prezydenta Warszawy 

Dziekońskiego i mojej jest respektowany. Powstaje kościół, zabudowa mieszkaniowa, 

razem tworzą plac - przestrzeń miejską publiczną. Powstaje metro.  

 

 

 

 

 



W tym czasie powstają dzieła Kuźmienki i Fajansa w Kaliszu (z konkursu w 1958 roku), 

Kuczy-Kuczyńskiego w Warszawie i Loeglera oraz Kozłowskiego w Krakowie. 

1989 - Okrągły stół. Reanimacja Solidarności, demokracji w wyborach, premier, prezydent 

ale i Sachs, Soros, prywatyzacja, Balcerowicz, destrukcja gospodarczej struktury państwa. 

Później nowy podział administracyjny kraju. Duże województwa. Pierwszy krok do rozbioru 

dzielnicowego kraju. NSA formuje prawo nadrzędności własności prywatnej. Jeszcze nie 

widać związków tych wydarzeń z realnym przekształcaniem przestrzeni.  

Narzucone zewnętrznie reguły są dziś definiowane jako "neokolonializm neoliberalnej religii 

pieniądza". Ta kolonizacja finansowo-produkcyjna zdestruowała urbanistykę no i 

urbanistów. To trwało 10÷12 lat.  

W 1990 wygrywamy konkurs na Gmach Sądu Najwyższego. Nie ma pieniędzy. Wiąże się 

to z ogromną wiarą w „ zagranicę”, po prostu naiwność w sprawach inwestycyjnych 

prezesa Sądu Najwyższego Adama Strzębosza i naczelnego architekta miasta Warszawy 

Henryka Drzewieckiego. Ale zrobili otwarcie. 

Robimy konkurs na centrum Warszawy. Odtwarzamy siatkę ulic. Powstają parcele do 

zabudowy o wysokiej intensywności. Pałac im.Stalina staje się jednym z wieżowców. 

Dziwny skład sędziów konkursowych. I jeszcze dziwniejszy wybór pierwszych 5-ciu nagród. 

I nagroda – praca Biełyszewa i Skopińskiego to podkreślenie centralizacji. Do dziś tereny 

Centrum zgodnie z ustalonym prawem są niezabudowane. Nadrzędność własności 

prywatnej do dziś demoluje regulacje urbanistyczne.  

 
  

 I nagroda 



W 1993 wygraliśmy konkurs na BUW. 

42.000m² budowli. Pierwszy naprawdę 

proekologiczny obiekt miejski, tzw. 

"inteligentny budynek". Wskaźnik 

intensywności zabudowy - 5,32. Wysokość 

18m. Dach i ściany "zielone". Marketingowa 

ściana od strony miasta. Wszyscy wspierali tę 

inwestycję: i Premier i Prezydent i Burmistrz 

Śródmieścia i Rektor i jego Kanclerz. 

Prowadził ją Robert Rzesoś. Człowiek 

orkiestra. Uwielbiał prowadzić wielkie interesy. 

Budowała austriacka firma Porr. Jeszcze 

wtedy obowiązywał ją honor i godność 

budowniczego. Oni ją zrealizowali w 1999 

roku za 1.100$/m². W tym samym czasie w 

Paryżu bibliotekę zrealizowano za 

12.000$/m². Jan Paweł II ją otwierał a ja 

dostałem Krzyż Oficerski.  

  

Pod koniec 1-go roku projektowania BUW 

(wrzesień 1995) dostajemy zlecenie na projekt 

gmachu Sądu Najwyższego.  

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 

Strzembosz (opozycjonista) i Minister 

Sprawiedliwości Cimoszewicz (SLD, stary 

reżim) wspólnie podejmują decyzję. Budują 

gmach Sądu Najwyższego na Placu 

Krasińskich. Symbol budowy Państwa Prawa. 

Prowadzi ją Antoni Cyran. Okazał się być 

geniuszem organizacji .Miał misję. Stworzył 

zupełnie nieznaną instytucję pełnomocników 

Sądu Najwyższego, Ministerstwa 

Sprawiedliwości, Prezydenta Miasta 

Warszawy, Wojewody Mazowieckiego. Oni 

podejmowali wszystkie decyzje. Pieniądze 

zatwierdzał Sejm.  Rzesoś pomagał 

Cyranowi. Przetarg na realizację wygrało 

konsorcjum Budokor i Hydrobudowa6. Zaraz 

po rozpoczęciu budowy okazało się, że zostali 

wykupieni przez firmę niemiecką. Tu już nie 

było sielanki na budowie. Wspomagał nas 

Adam Kowalewski. Po byciu ambasadorem 

wrócił do zawodu architekta. Na zakończenie 

2000 roku wielka rządowa ceremonia. Tym 

razem Badowski dostał Krzyż Oficerski.  

  



W 1999 roku wygrywamy konkurs na 

ambasadę Polską w Berlinie. Adam prowadzi 

projekt. Po 2 latach mamy zakończony i 

przyjęty przez MSZ projekt z wszystkimi 

uzgodnieniami w Polsce i Berlinie. 

Rozpoczęto proces przetargu. Okazuje się, że 

MSZ nie ma pieniędzy. Minister Cimoszewicz 

wytacza nam proces o zwrot zapłaconych 

pieniędzy za przyjęty do realizacji projekt. 

Doskonały surrealizm. Naprawdę panika. 

Zwalniamy wszystkich pracowników. Po pół 

roku sprawy sądowej - porozumienie. 50% 

pieniędzy pozostaje nasze. Praktycznie jako 

firma nie mamy podstaw bytu. Wyraźnie 

weszliśmy w warstwę oddziaływania sił 

niszczących spójność państwa.  

2001 - mieszkaniówka dla prezesa Kołodki 

łagodzi rozpad, ale następuje seria wygranych 

konkursów bez kontynuacji. Stary BUW dla 

UW, Świątynia Opatrzności, Sąd Rejonowy w 

Rzeszowie, Droga Krzyżowa w Chełmie, 

Centrum Lokalne w Olsztynie. Adam wraca do 

administracji państwowej. Zbyszek z Anią 

Chmurą projektują piękne wnętrze restauracji. 

Rozpad. Wejścia w strefę prywatnych 

inwestorów już nie ma. W publicznej zaczyna 

rządzić układ Urzędu Zamówień Publicznych i 

związanych z nim instytucji. 

„Wiara i Rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji 

prawdy.”   Jan Paweł II 

J.E.Prymas Glemp wybrał do realizacji. Po roku został zmuszony do rezygnacji. 



 

 W tych kilku latach próbowałem 

zaprojektować wyrafinowane domy rodzinne i 

biurowiec dla wielkiej firmy.  

Tylko jeden zrealizowany. 

 

2005 - wygrywamy Konkurs na Europejskie 

Centrum Sztuki w Białymstoku. W Warszawie 

już nie istniejemy. Nie mamy co robić. 

Architekt Konrad Kucza-Kuczyński, 

przewodniczący sądu, nas tam wylansował. 

Wpadamy w środek rozgrywki politycznej. 

Dyrektor Filharmonii – dyrygent Marcin 

Nałęcz-Niesiołowski przekonał Marszałka 

Województwa (SLD), że to da mu zwycięstwo 

w wyborach i reelekcję. Terminy karkołomne. 

Pieniądze na realizację – 70 milionów – 

wpisane w naszą umowę surrealistycznie 

niskie. Nasze za projekt też. Obietnice 

wyrównania za projekt wnętrz. Dokonujemy 

karkołomnych cudów. Urząd też. Przetarg 

wygrywa Warbud, firma francuska. Budowa 

rozpoczęta. Marszałek przegrywa, PO 

zwycięża. Dyrygent wyrzucony. Nasi 

konstruktorzy uciekają. Umowa z architektem 

trwa. Realizacja przerwana. Surowy żelbet 

stoi 2 lata. Minister Zdrojewski reanimuje 

budowę. Przeznacza na nią realną kwotę 220 

milionów. Jesteśmy w stanie dokończyć 

projekt w ramach zaktualizowanej umowy na 

nadzór autorski. Urząd Marszałka podpisuje 

umowy na wykonanie rzeźb (Teresa Murak, 

Dominik Wdowski), malarstwa (Rafał 

Olbiński), szkieł artystycznych (Tomasz 

Urbanowicz). Lokalny konstruktor Krzysztof 

Grochowski wypełnia lukę po uciekinierach. 

Na budowie pojawia się znakomita ostatnia 

duża polska firma Unibep pod wodzą prezesa 

Mikołuszki. Fantastyczna współpraca, jak przy 

BUW. Żyjemy. 

  



Wygrywamy konkurs na Kampus Uniwersytetu 

w Białymstoku. Odsłonił mi zarys realnych 

procesów funduszy Europejskich w Polsce: 

zniewolenie inwestora publicznego przez: 

Urząd Zamówień Publicznych, Europejski 

Fundusz Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego, Polska Agencja 

Przedsiębiorczości, Ośrodek Przetwarzania 

Informacji – proces, który jest de facto 

zakryty. Ustalenie programu inwestycji na 2-3 

lata przed przyznaniem funduszu 

europejskiego, bez przewidywania zmiany 

realnych cen powoduje, że niezbędne jest 

urealnienie programu i ceny inwestycji. To jest 

uniemożliwiane przez w.w. instytucje. Wybór 

Generalnego Wykonawcy wg najniższej ceny 

powoduje proces destrukcji. Z reguły są to 

przedsiębiorstwa o nazwach z  Polski 

Ludowej przejęte w ramach prywatyzacji 

Balcerowicza przez przedsiębiorstwa 

zagraniczne będące w strukturach 

ponadnarodowych banków. Dające 

dumpingowe ceny. Celem nie jest budowanie, 

a obracanie pieniędzmi, co powoduje  

destrukcję polskich realnie budujących 

podwykonawców, przez niepłacenie 

należności jak i procesy między inwestorem 

publicznym a ponadnarodowymi instytucjami 

bankowymi w warstwie zupełnie wirtualnych 

pieniędzy i roszczeń. 

Moja firma jest w takim absurdalnym procesie 

od 5 lat. Jak Inwestor – Uniwersytet przegra 

(a jak to jest z sędziami?), to my w 

najlepszym przypadku bankrutujemy. Ale jest 

możliwe, że cały dorobek życia przejdzie do 

banku. Hiszpańskiego.  

 

Niespodziewanie z Krystyną Ilmurzyńską 

dostajemy pytanie w październiku 2014 z 

Wydziału Architektury  Urzędu Miasta Chełm 

czy możemy opracować "Koncepcję-

wizualizację" obszaru w rejonie ul. Batorego w 

Chełmie, zwanego Wzgórzem Kredowym i 

zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Za kwotę 

dopuszczalną do zlecenia, bez konkursu i 

przetargu. To jest centrum przedwojennego 

planu budowy Nowego Miasta Chełm. W to 

niezwykłe pytanie "wchodzimy z zachwytem". 

Plan wykonujemy wg. wszystkich 

sformułowanych zasad przekształcania 

przestrzeni życia. Robimy z Krystyną 

Ilmurzyńską i z firmami specjalizującymi się w 

infrastrukturze miejskiej "Dom". Jerzy 

Rotowski i Andrzej Jagodziński oraz Inprojekt 

- Mariusz Blechar. Otrzymujemy silne 

wsparcie od architektów krajobrazu Barbarę 

Kraus -Galińską i Magdalenę Wnęk. Spore 

komplikacje "lokalnej polityki" i mocne 

wsparcie Konserwatora  Zabytków i Wydziału 

Architektury. Termin 6 miesięcy. Udaje się. 

Miasto i Ministerstwo przyjmuje projekt. Brak 

dalszych działań. TUP na swoje 100-lecie 

odmawia prezentacji. Jestem zszokowany.  



Po skończeniu projektu Kampusu zacząłem patrzeć, co się dzieje dookoła. Chaotycznie. 

Pozytywnie rezonuję z rzadka. Na ogół zgodnie z panującym poglądem: Niemczyk – jak 

Gaudi. Mam nadzieję, że Polacy będą potrafili kontynuować Niemczyka tak jak Hiszpanie – 

Gaudiego.  

JEMS – pokazują że można poznać inwestora i zrobić dla niego współczesną współżyjącą 

z miastem architekturę. Ale nawet Im zdarza się komercyjnie pobłądzić.  

Bolesław Stelmach. Niezwykła osobowość obdarzona talentem architekta i współdziałania 

z „państwowcami” i europejskimi globalistami. 

Jarząbek – zaczynał w tym samym czasie co Niemczyk. Szybciej skończył i chciano go 

zburzyć. Czasami zdumiewa mnie sukces i komercyjne osiągnięcia niektórych budowli. 



Uniwersytet Białostocki po roku od formalnego 

odbioru zaprasza mnie do wygłoszenia 

przemówienia inaugurującego nowy rok 

akademicki. Rektor zapowiada publicznie 

zlecenie projektu obserwatorium i biblioteki - 

dokończenie 1-szego etapu wg wygranego 

konkursu. Dostajemy zlecenie na 

Obserwatorium. Podpisujemy umowę na 

niezwykle złych warunkach (250 m² realizacja 

za 1,5mln zł). Interesująca współpraca z 

astronomem Andrzejem Branickim. On ustala 

program i ukierunkowuje rozwiązania 

przestrzenne. Inwestor działa destrukcyjnie 

dla projektantów. Mówi, że tak musi, że jego 

prawnicy i Urząd Zamówień Publicznych mu 

tak każą.  Rozpoczęto budowę po 3 

przetargach po 3 latach i zmianie ceny na 6 

razy wyższą. Buduje Budimex, firma 

hiszpańska 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po 15-tu latach dostaję od prezydenta tytuł profesora. Odchodzę z uczelni. Jestem 

emerytem. Mam czas na refleksje. Robię projekt „Życie na Placu Piłsudskiego”. Jak starzec 

z gór w opowieści Zen - przekaz, może testament.  

Projekt Życia w Przestrzeni Placu Piłsudskiego jest dramatycznym wezwaniem do refleksji. Jako wezwanie by wykorzystać 

napięcia, jakie tworzą się w przestrzeni placu i poza nią, do budowania narodowego wzorca przekształcania przestrzeni 

miejskiej. Jako przestrzeni podtrzymującej życie w konflikcie  ekspansji działań ludzi i funkcjonowania biosfery w związkach 

przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. W naszym Państwie i w Europie  wszystkie te sprawy mają wyraziste drogi  ale w 

większości rozdzielne. Synteza i zasady jej tworzenia jest konieczna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Plac Saski, Aleksandra, Hitlera, Zwycięstwa, Piłsudskiego w Warszawie od około 200 lat jest miejscem intensywnych, 

zaprzeczających sobie przemian. Jest naturalnym Miejscem tworzenia współczesnego wzorca ukierunkowującego działanie na 

cele trwania Życia. Życia Narodu i Państwa. Jest miejscem początku upadku państwa Polskiego, walki narodu o przetrwanie. 

Miejscem  niszczenia i budowy. Zachowanie tych zniszczeń i symbolicznych wydarzeń, włączenie ich we współczesne życie 

budujące Współżycie z wyeksponowaniem Jedni Życia, Natury i Kultury jest inspiracją do planu procesu Kształtowania 

symbolicznej przestrzeni związków Miasta i Państwa, Ludzi i Przyrody.  

Trzeba wybudować trzy warstwy placu wzajemnie współdziałające: 

 1. Zejść do podziemi (fundamentów i piwnic) wszystkich historycznych obiektów. Wprowadzić w nie 

współczesne życie, tak wirtualne jak i materialne, odzyskujące energię Ziemi i Kultury. Rekonstruować to 

podziemie jako otwarty miejski plac, fundament i refleksję nad współczesną organizacją życia, by odnowić 

je w oparciu o złą i dobrą Tradycję. Sublimować ją w budowanie współczesności, kreatywnych związków 

przyrody i ludzi. Wykorzystać  podziemną energię Ziemi. 

 2. Zbudować wg. regulacji urbanistycznych, budowle tworzące układ naturalnych miejskich ulic i 

placu gromadzącego istniejące elementy symboliczne grobu, krzyża, trzech pomników i proponowanych 

przetworzonych znaków destrukcyjnej przeszłości w symbole tworzenia Współżycia. Współżycia Natury i 

Kultury, Dostosować układ jezdni do rozwiązań ulic miejskich. 

 3. Dachy  tych budowli  i ich fasady od strony placu związać w organiczną ciągłość z przyrodą 

Ogrodu Saskiego naturalnym parkiem roślin i technicznych elementów (fotowoltaika) wykorzystania energii 

słonecznej. Fasady obiektów od strony otaczających ulic miejskich ukształtować jako marketing ich 

właścicieli.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Celem kształtowania przestrzeni miasta powinno być doskonalenie warunków 

umożliwiających trwanie i rozwój procesu Życia. Ilościowo i jakościowo. W określonym 

czasie i miejscu przestrzeni. Osoby kształtują ten proces. Zależy on od ich zakresu 

poznania wewnętrznego i zewnętrznego. Ich umiejętności współdziałania z inną Osobą i 

Przyrodą. Zależy od struktur organizacyjnych jakie Osoby wytwarzają i celów jakie przed 

sobą stawiają. 



Celem jest zrównoważenie czynników trwałych i zmiennych, rygorów i wolności. 

Progresywności i Konserwatywności. 

Projekt powstał z inspiracji książką "Metamorfozy pałacu Staszica", spotkaniami w PAN o 

literaturoznawstwie architektonicznym, prowadzonymi przez autorkę tej książki dr 

Aleksandrę Wójtowicz, zafascynowaną więzią ludzi, czasu, przestrzeni i tworzeniem 

międzydziedzinowych syntez. Jest wynikiem mojego poznania tych zagadnień, widzenia 

związków, imperatywu  twórczego i daru syntezy. 

Przestrzeń placu powinna ukierunkowywać współżycie przeszłości, teraźniejszości i 

przyszłości, łączyć w jeden proces działania Przyrody i Człowieka. W twórczej walce 

równoważnego brania i dawania. Tworzenia spójności społeczeństwa z jego terytorium.  Z 

siłami globalnego pieniądza, współczesnymi strukturami  produkcji i budowania.  

Narodowymi i ponad narodowymi, w relacji do lokalnego zarządzania przestrzenią miejską.               

Pieniądze, polityka, architektura zarządzane poza-demokratyczną "teorią spiskową", 

oswoiły chrześcijaństwo i islam, oswoiły również marksizm. Jednak Pozytywna Przyszłość 

to demokratyczne zarządzanie pieniądzem. Oczywiście globalne i lokalne. Żeby stały się 

tym, czym powinny być - regulatorem wartości nieporównywalnych. Tworzonych przez i dla 

Życia. Którego struktura hierachiczno-sieciowa jest Naturalna. Życie jest splotem narodzin i 

śmierci. Budujemy przyszłość teraźniejszością. Wspartą o przeszłość. Jej sprzecznymi 

przesłaniami. Przeszłości odbudować się nie da. Proces stwarzania trwa w 

przeciwieństwach ciągłości i przerwań. W splocie destrukcji i budowania. Walki o nowe i 

pamięci o starym. 

Pięciokształt życia - quincunx - dobro, prawda, piękno, zdrowie i dobrobyt są równie 

relatywne, co stałe, ale powinny być celem zarówno osoby jak i społeczności, a może 

ludzkości. 

Uważam, że dla nas, ludzi żyjących teraz w Polsce pojęcia naród i państwo są niezbędne  

do przyjęcia za swoje. Do akceptacji regulacji pozwalającej współżyć, tworzyć świadomą 

wolność Ja i My. Do tworzenia osłony przed chciwością i dominacją despotycznego  

neoliberalizmu i innych sił narodowych. Do  organizowania wielości, różnorodności w 

ramach stałej równości o zmiennej hierarchii.  Świadomość samorządności lokalnej musi 

być oparta o świadomość, kto dla kogo za jaką cenę, świadomość więzi my – naród, 

świadomość jednoczesności równości i hierarchii Taka świadomość w krajach nas 

otaczających jest wyraźnie wyższa. Uważam, że globalizacja jest naturalnym ewolucyjnym 

dążeniem ludzkości, a czy będzie destrukcją, zależy od wytworzenia świadomych lokalnych 

i globalnych postaw obywatelskich. W Polsce można tego dokonać tylko przez pojęcia 

Nasza przestrzeń, Nasza struktura państwa i nasza społeczność – naród. To ryzykowna 

droga. Nasza walka mniejszości narodowej w Europie (ok.7,5%) o równe traktowanie 

powinna być wspierana przez nasze mniejszości. 

Warszawa 30.03.20 




