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Spotkanie z profesorem

Maciejem 
Nowakowskim

Profesor Maciej Nowakowski, wybitny urbanista, należy 
do nielicznego już grona urbanistów, którzy tworzyli pod-
stawy systemu planowania przestrzennego w Polsce. 

Do dziewięćdziesiątego roku życia pracował na pełnym etacie, 
a od dwóch lat już tylko społecznie, będąc członkiem Mazo-
wieckiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, członkiem 
Rady Towarzystwa Urbanistów Polskich, członkiem komitetu 
redakcyjnego wydawnictw Instytutu Gospodarki Przestrzen-
nej i Mieszkalnictwa. W ciągu 68 lat pracy urbanistycznej: 

 - sporządził plany rozwoju 20 miast (w tym 4 w Syrii), plany 
zagospodarowania wielu zespołów mieszkaniowych, prze-
mysłowych, centrów miast; ponad 200 ekspertyz, recenzji, 
koreferatów. Opracował jako główny projektant 12 prac kon-
kursowych (w tym 7 zostało nagrodzonych), pełnił obowiąz-
ki sędziego w kilkunastu konkursach organizowanych przez 

SARP i TUP. Za tę działalność otrzymał od Ministra Kultury i Sztuki tytuł Architekta Twórcy. 
- wykonał wiele prac badawczych, opublikował 16 książek (5 nagrodzonych przez ministrów), wiele arty-
kułów, 3 duże wystawy popularyzujące polską urbanistykę.
- wykładał 30 lat na polskich wyższych uczelniach, a poza tym gościnnie w Bułgarii, Finlandii, Niemczech, 
Syrii i na Węgrzech. W latach 1990-93 był dziekanem Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. 
- przez całe zawodowe życie zajmował się pracami organizacyjnymi w różnych instytucjach: Towarzystwie 
Urbanistów Polskich, Stowarzyszeniu Architektów Polskich, Polskiej Akademii Nauk, instytutach badaw-
czych, ministerstwach, wyższych uczelniach, zarządach miast. W uznaniu tych zasług otrzymał w 2000 roku 
godność honorowego członka Towarzystwa Urbanistów Polskich. 

6 marca 2015 r.
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Maciej 
Nowakowski

	 Profesor	 Maciej	 Nowakowski,	 wybitny	 urbanista-architekt,	 członek	 Rady	 Towarzystwa	 Urbanistów	 Polskich,	
Mazowieckiej	 Komisji	 Urbanistyczno	 -	 Architektonicznej,	 Komitetu	 Redakcyjnego	 Wydawnictw	 Instytutu	 Gospodarki	
Przestrzennej	 i	 Mieszkalnictwa,	 urodzony	 w	 dniu	 25.	 07.	 1923	 r.	 w	 Ratoszynie,	 ziemi	 lubelskiej.	 Ojciec,	 inżynier,	 był	
właścicielem	majątku	Ratoszyn,	a	matka	nauczycielką.	

Rodzice	Macieja:	Zofia	i	Ludwik	Nowakowscy

	 Uczęszczał	 do	 szkół	 podstawowych	 kolejno:		
w	Ratoszynie,	 Lublinie	 i	 Łodzi,	a	do	gimnazjum	w	Lublinie		
i	Zgierzu.	W	1940	 roku	był	wywieziony	do	obozu	pracy		
w	Wuppertal	w	Niemczech.	W	1941	r.	uciekł	z	obozu	do	
Polski,	 ukończył	 liceum	mechaniczne	 w	 Lublinie	 i	 do	 lipca	
1944	 r.	 pracował	 na	 stanowisku	 technika	 w	 prywatnym	
biurze	 techniczno-handlowym	 inż.	 Z.	 Jankiewicza.	W	 tym	
czasie	był	żołnierzem	Armii	Krajowej	okręgu	Lublin-miasto,	
szkolony	w	specjalności	wywiadowcy.		
W	 latach	 1944-1945	 służył	 w	 1.	 Pułku	 Samochodowym	
Wojska	Polskiego;	odznaczony	Brązowym	Krzyżem	Zasługi	
i	Medalem	za	Udział	w	Walkach	o	Berlin.	
	
	 W	 październiku	 1945	 r.	 rozpoczął	 studia	 na	
Wydziale	 Architektury	 Politechniki	 Warszawskiej,	 któ-
re	 ukończył	 w	 grudniu	 1950	 r.	 z	 wynikiem	 „bardzo	 do-
brym”	 i	 tytułem	magistra	 inżyniera	architekta.	Już	w	cza-
sie	 studiów	 rozpoczął	 pracę	 projektową		
w	 dziedzinie	 urbanistyki,	 a	 przez	 wie-
le	 następnych	 lat	 pracował	 jednocze-
śnie	 w	 dziedzinie	 projektowej,	 nauko-
wo-badawczej	 i	 dydaktycznej.	 Pracę	
projektową	 rozpoczął	 pod	 kierunkiem		
dr.	arch.	Kazimierza	Wejcherta	i	inż.	arch.	
Hanny	Adamczewskiej	(oboje	później	pro-
fesorowie).	Pracę	dydaktyczną	rozpoczął	
w	 1949	 r.	 w	 katedrze	 urbanistyki	 Poli-
techniki	 Warszawskiej	 na	 stanowisku	 st.	
asystenta	profesora	Tadeusza	Tołwińskie-
go.	Prace	badawcze	rozpoczął	w	1952	r.	
na	stanowisku	adiunkta	w	Instytucie	Urba-
nistyki	i	Architektury,	pod	kierunkiem	prof.	
Wacława	Ostrowskiego.	

	 W	latach	1951-1955,	w	biurze	
projektów	„Miastoprojekt	ZOR”,	na	stano-
wisku	 kierownika	zespołu	 i	 zastępcy	kie-

rownika	pracowni	ds.	urbanistyki,	jako	główny	projektant	spo-
rządza	plany	rozwoju	miast:	Zambrowa,	Nowego	Łochowa,	
Mielca	i	Zawiercia,	nadzorując	rozbudowę	tych	miast.	Rów-
nocześnie,	w	latach	1952-1962	prowadzi	prace	badawcze		
w	 Instytucie	 Urbanistyki	 i	 Architektury	 na	 temat	 metod	
sporządzania	 planów	 zagospodarowania	 przestrzenne-
go	miast.	Efektem	tej	działalności	jest	m.	in.	opublikowanie	
dwóch	książek	(nagrodzonych	przez	ministra)	i	kilku	artyku-
łów	a	także	wiele	referatów	i	wykładów.	

	 Zatrudnienie	 w	 nowo	 powstałym	 Komitecie		
d/s	Urbanistyki	i	Architektury	(KUA)	na	stanowisku	„Urba-
nisty	 Rejonu”	 (od	 1957	 r.)	 wymagało	 rezygnacji	 z	 pracy		
w	biurze	projektów.	Głównym	zadaniem	urbanistów	 rejo-
nów	była	bezpośrednia	pomoc	merytoryczna	i	organizacyj-
na	powoływanym	młodym	pracowniom	urbanistycznym.	Ma-
ciej	Nowakowski	dostaje	„pod	opiekę”	trzy	województwa:	
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"Karta pracy polskich sił roboczych z włączonych 
obszarów wschodnich"

Chemiczna	fabryka	w	Wuppertal	wymagała	
stałego	malowania
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W	urbanistycznej	pracowni	na	Wydziale	Architektury	PW,	w	końcu	lat	czterdziestych.	Od	prawej:	inż.	arch.	
Hanna	Adamczewska,	Maciej	Nowakowski,	Jerzy	Luba

Maciej	Nowakowski	rysuje	plan	rozwoju	Aleppo	do	1,1	miliona	mieszkańców

kieleckie,	lubelskie	i	rzeszowskie.	Po	paru	latach	jego	pra-
ca	spotkała	się	z	„uznaniem	i	podziękowaniem	za	twórczą	
działalność	w	dziedzinie	urbanistyki	polskiej	i	ofiarny	wkład	
w	pracę	terenowej	służby	urbanistycznej”	wyrażonym	przez	
prof.	Zygmunta	Skibniewskiego,	Prezesa	KUA.
	
	 W	 1961	 r.	 odbywa,	 sponsorowaną	 przez	 jego	
teścia,	prof.	 Tadeusza	Łychowskiego,	 studialną	podróż	po	
wschodniej	 części	 Stanów	 Zjednoczonych	 AP.	 Odwiedza	
miasta	 i	 ich	 urbanistyczne	 pracownie:	Waszyngton,	 Pitts-
burg,	 Indianapolis,	Chicago,	Detroit,	Cleveland,	Rochester,	
N.	York	i	Filadelfię.	Po	powrocie	wygłasza	odczyty	na	te-
mat	 rozwoju	amerykańskich	miast	 i	metod	 ich	planowania		
w	Warszawie,	Poznaniu,	Krakowie,	Rzeszowie,	Lublinie.	

	 W	 1962	 r.	 otrzymuje	 pro-
pozycję	pracy	w	Syrii	na	stanowisku	
głównego	 projektanta	 półmiliono-
wego	wówczas	miasta	Aleppo	 (naj-
większego	miasta	syryjskiego).	Poza	
pracą	projektową	do	jego	obowiąz-
ków	 należało	 też	 szkolenie	 młodej	
kadry	nowo	zorganizowanej	pracow-
ni	 urbanistycznej.	 Prowadzi	 też	 cykl	
wykładów	na	uniwersytecie	w	Alep-
po.	Dynamicznie	rosnące	przemysło-
we	miasto	po	20	latach	przekroczyło	
planowaną	przez	niego	wielkość	1,1	
miliona	mieszkańców.	

	 Po	 powrocie	 do	 Pol-
ski	 obejmuje	 stanowisko	 Główne-
go	 Urbanisty	 oraz	 kierownika	 ze-

społu	 Urbanistów	 Rejonów	 w	 Ministerstwie	 Budownictwa		
i	 Przemysłu	 Materiałów	 Budowlanych,	 konsultując	
działalność	 pracowni	 urbanistycznych	 w	 skali	 całe-
go	 kraju.	 Maciej	 Nowakowski	 konsultował	 pracownie		
w	 zakresie	 stosowania	 właściwych	 metod	 pracy,	 pra-
widłowości	 rozwiązań	 problemów	 urbanistycznych,		
a	 także	podnoszenia	kwalifikacji	 kadry.	Zagadnienie	me-
tod	sporządzania	planów	urbanistycznych	stało	się	w	tym	
okresie	przedmiotem	wielu	ogólnopolskich	dyskusji.	Jednym	
z	efektów	tych	narad	była,	opracowana	pod	kierownictwem	
głównego	urbanisty	(wydana	we	wrześniu	1968	r.)	instruk-
cja	Ministra	Budownictwa	o	sposobie	sporządzania	miejsco-
wych	planów	zagospodarowania	przestrzennego.	
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Gościnny	wykład	na	Uniwersytecie	w	Aleppo,	Syria

Projekt	konkursowy	„Wschodniej	Ściany”	ul.	Marszałkowskiej	w	Warszawie	autorstwa	Macieja	Nowakowskiego

	 Od	1966	r.	wznawia	swą	działalność	dydaktycz-
ną	na:	Podyplomowym	Studium	Planowania	Przestrzennego	
i	 Studium	 Urbanistycznym	 na	Wydziale	 Architektury	 Poli-
techniki	Warszawskiej.	Prowadzi	również	wykłady	w	ośrod-
ku	 szkoleniowym	 spółdzielczości	 mieszkaniowej	 oraz	 na	
licznych	seminariach	organizowanych	dla	terenowych	służb	
urbanistycznych.	

	 W	tym	okresie	bierze	też	aktywny	udział	w	urba-
nistycznych	 konkursach,	 uzyskując	 nagrody:	 na	 koncepcję	
zabudowy	 „Wschodniej	 Ściany”	 ulicy	 Marszałkowskiej		

w	Warszawie	(naprzeciwko	Pałacu	Kultury)	-	wyróżnienie,		
w	konkursie	na	plan	Nowej	Ostrołęki	-	I	nagroda,	na	dzielnicę	
mieszkaniową	Ursynów-Natolin	w	Warszawie	-	III	nagroda.

	 W	 1968	 r.	 podejmuje	 się	 specjalnego	 zadania:	
opracowanie	 scenariusza	 i	 kierowanie	 realizacją	 wielkiej	
popularyzacyjnej	 i	 dydaktycznej	 wystawy	 urbanistycznej.	
Wystawa	ta,	pod	nazwą	„Urbanistyka	i	Ty”	była	ekspono-
wana	w	20	największych	miastach	Polski,	obejrzało	ją	ponad		
50	000	osób,	towarzyszyły	jej	liczne	odczyty	i	socjologiczna	
ankieta.	W	uznaniu	dotychczasowych	działań	Maciej	Nowa-
kowski	został	odznaczony	Srebrnym	Krzyżem	Zasługi.	

	 W	1973	r.	został	po	 raz	 trzeci	wybrany	do	Za-
rządu	Głównego	 Towarzystwa	Urbanistów	Polskich,	gdzie	
powierzono	 mu	 kierownictwo	 komisji	 kształcenia	 i	 badań.		
W	 1968	 roku,	 w	 ramach	 uzyskanego	 stypendium	 ONZ	
odbywa	3	-	miesięczną	podróż	studialną	do	Wielkiej	Bry-
tanii	 i	krajów	skandynawskich.	W	tymże	roku	uzyskuje	na	
Wydziale	 Architektury	 Politechniki	 Warszawskiej	 stopień	
doktora.	Rozprawa	doktorska	„Komunikacja	a	kształtowa-
nie	centrum	miasta”,	została	wykonana	w	oparciu	o	analizę	
centrów	20	miast	brytyjskich	i	szwedzkich.	Po	opublikowa-
niu,	 cały	 jej	 nakład	został	wyprzedany	w	ciągu	zaledwie	
10	miesięcy.	

	 Również	w	 roku	1973	objął	 kierownictwo	Zakła-
du	Planowania	Miast	w	 Instytucie	Urbanistyki	 i	Architektu-
ry	oraz	także	kierownictwo	badawczej	grupy	tematycznej	
„Zasady	 kształtowania	 ośrodków	 regionalnych”.	 Pełnił	 też	
obowiązki	generalnego	referenta	i	kierownika	zespołu	eks-
pertów	w	konkursie	na	koncepcję	zagospodarowania	prze-
strzennego	 Warszawskiego	 Zespołu	 Miejskiego.	 W	 tym	
okresie	Maciej	Nowakowski	publikuje	kilkanaście	artykułów,	
wygłasza	 wiele	 odczytów,	 prowadzi	 wykłady	 na	 studium	
podyplomowym.	

	 Od	 1976	 r.	 organizuje	 30	 osobowy	 zespół	 ba-
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Ideogram	planu	zagospodarowania	przestrzennego	dzielnicy	
Ursynów-Natolin	w	Warszawie.	Praca	konkursowa	wykonana	pod	
kierunkiem	Macieja	Nowakowskiego	w	1968	r.

Projekt	zabudowy	zburzonego	w	1982	r.	śródmiejskiego	kwartału	w	Hamie

dawczy	„kształtowanie	ośrodków	 i	obiektów	usługowych”	
oraz	 kieruje	 pracami	 tego	 zespołu.	 Wydaje	 najpierw	 13	
zeszytów	podsumowujących	 te	prace,	a	po	 ich	uzupełnieniu		
i	poprawieniu	redaguje	książkę	„Kształtowanie	sieci	usług”,	wy-
daną	przez	PWN	w	1984	r.	Książka	uzyskuje	nagrodę	ministra.	

	 W	czasie	prowadzenia	prac	naukowych	nie	rezy-
gnuje	 jednak	 z	wykonywania	projektów	planów	 konkret-
nych	miast,	a	 także	z	opiniowania	projektów	 sporządza-

nych	w	wielu	polskich	pracowniach	urbanistycznych.	 	
W	1979	r.	Maciej	Nowakowski	otrzymuje	od	Ministra	Kul-
tury	i	Sztuki	tytuł	Architekta	Twórcy.	W	tymże	roku	zostaje	
odznaczony	Złotym	Krzyżem	Zasługi.	

	 W	1983	r.	wyjeżdża	do	Damaszku,	gdzie	pełni	
obowiązki	kierownika	pracowni	urbanistycznej	w	General	
Company	 for	 Engineering	and	Consulting	oraz	głównego	
projektanta	miast:	Hama,	Dżable,	Naua.	

	 Po	powrocie	do	Polski,	w	 styczniu	1987	 r.	 obej-
muje,	w	Instytucie	Gospodarki	Przestrzennej	i	Komunalnej,	
stanowisko	kierownika	Zakładu	Planowania	Miast	(zatrud-
niającego	 30	 osób).	 Zostaje	 jednocześnie	 organizatorem	
i	kierownikiem	programu	badawczego	„Miejscowe	Plano-
wanie	Przestrzenne”,	w	którym	bierze	udział	160	urbani-
stów,	rekrutowanych	z	całego	kraju.	Kierownikami	czterech	
działów	w	tym	programie	byli:	dr	Stanisław	Wyganowski,	
dr	Barbara	Zastawniak,	prof.	dr	Tadeusz	Kachniarz,	prof.	
dr	Zygmunt	Ziobrowski.	Efektem	tych	prac	było	wyjaśnie-
nie	wielu	zagadnień,	wygłoszenie	kilkudziesięciu	odczytów		
i	wykładów	w	Polsce,	a	także	w	Niemczech,	Czechosłowa-
cji,	 Francji,	 na	 Węgrzech;	 opublikowanie	 kilkudziesięciu	
artykułów,	30	książek,	przeprowadzenie	3	przewodów	ha-
bilitacyjnych	i	4	prac	doktorskich.

	 W	latach	1990-92	bierze	udział	w	pracach	rady	
naukowej	 programu	 badawczego	 Ministerstwa	 Kultury		
i	Sztuki	„Synteza	kulturowych	wartości	przestrzeni	państwa	
polskiego”.	

	 W	 1990	 r.	 na	 wniosek	 Rady	 Naukowej	 Instytutu	
Gospodarki	 Przestrzennej	 i	 Komunalnej	 uzyskuje	 stanowi-
sko	profesora.	 Pracując	 nadal	w	 tym	 Instytucie	 organizuje		
10-cio	osobowy	zespół	autorski,	obejmuje	jego	kierownictwo	
i	funkcję	głównego	projektanta	studium	uwarunkowań	i	kie-
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Maciej	Nowakowski	z	siostrą	Jadwigą	przed	norią	
w	Hamie

Projekt	polityki	przestrzennej	Gdańska,	wykonany	przez	zespół	pod	kierun-
kiem	Macieja	Nowakowskiego

Odbudowany,	wg	projektu	Macieja	Nowakowskiego,	dom	przy	ul.	Brzozo-
wej	10	na	warszawskiej	Starówce

runków	 zagospodarowania	 przestrzen-
nego	miasta	Gdańska.
	
	 W	 latach	 1990-1994	 był	
wykładowcą	 na	 stanowisku	 profeso-
ra,	a	 także	dziekanem	Wydziału	Ar-
chitektury	 Politechniki	 Białostockiej.		
W	latach	2000-2003	był	wykładow-
cą	w	Wyższej	 Szkole	 Humanistycznej	
w	Pułtusku	na	Wydziale	Zarządzania.	

	 W	 2000	 roku	 zostaje	 wy-
brany	na	stanowisko	prezesa	oddzia-
łu	 Towarzystwa	 Urbanistów	 Polskich	
w	Warszawie	(a	w	2003	roku	na	na-
stępną	kadencję).	Również	w	2000	r.	
otrzymuje	 zaszczytną	 godność	 Hono-
rowego	Członka	Towarzystwa	Urbani-
stów	Polskich.	

	 W	 latach	 2003	 -	 2013,	 na	
stanowisku	profesora,	był	wykładowcą	
w	Wyższej	 Szkole	 Przedsiębiorczości	
i	 Rozwoju	 Regionalnego	 w	 Falentach	
pod	 Warszawą.	 Opracował	 wów-
czas	autobiograficzną	książkę	„Długa	
urbanistyczna	 nowela”	 a	 następnie	
„100	 lat	planowania	przestrzeni	pol-
skich	miast”.
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Praca	w	domu	wypoczynkowym.	Koledzy	nazywali	go	pracoholikiem

Zespół	 konsultantów	 planów	 rozwoju	 Kazimierza	 Dolnego.	
Siedzą	od	lewej:	Jacek	Cydzik,	Maciej	Nowakowski,	Krzysz-
tof	Miller

W	Instytucie	Kształcenia	Środowiska.	Od	lewej:	Maciej	Nowakowski,	Jadwi-
ga	Furman-Michałowska,	Zbigniew	Wolak

Członkowie	Towarzystwa	Urbanistów	Polskich	odznaczeni	w	1970	roku.	
Pierwszy	od	prawej	–	Maciej	Nowakowski

Maciej	 Nowakowski	 przy	 sterze	
„Zewu	Morza”	na	Morzu	Północnym,	
płynąc	do	Brukseli
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Warszawa : Oficyna Naukowa, 2013

Sto lat planowania 
przestrzeni polskich miast 
(1910-2010) 

Maciej Nowakowski; 
przy współpr. Barbary Bańkowskiej 

[…]	
	 O	 polskiej	 urbanistyce	 dwu-
dziestego	wieku,	a	szczególnie	w	jego	
pierwszej	połowie,	mamy	dość	bogate	
piśmiennictwo.	 Wielokrotnie	 zostały	
opisane	 te	same	wydarzenia,	 te	 same	
fakty.	 Dlaczego	 więc	 jeszcze	 raz	 je	
przypominamy?	Otóż	celem	tej	książki	
jest	przypomnienie	nie	 tylko	o	dawnej	
organizacji	 i	 metodach	 pracy	 urbani-
stów,	 o	 koncepcjach	 rozwoju	 czy	 pla-
nistycznych	 ustaleniach	 całkowicie	 czy	
częściowo	zrealizowanych,	a	dziś	przez	
nas	 cenionych	 czy	 krytykowanych,	 ale	
także	 o	 zasadach	 słusznych	 i	 nadal	
aktualnych,	choć	dla	niektórych	niewy-
godnych.	 Chcę	 też	 przypomnieć	 ludzi,	
których	głównym	życiowym	celem	była	
troska	 o	 wprowadzenie	 przestrzenne-
go	 ładu	 do	 rozwijających	 się	 naszych	
miast.
	 Nową	 wartością	 tej	 pracy	
jest	 zebranie,	 wybór	 i	 umieszczenie		
w	 jednej	 książce	 informacji,	 dotyczą-
cych	 planowania	 polskich	 miast,	 roz-
sianych	 w	 setkach	 na	 ogół	 drobnych	
publikacji.	Książka	oparta	jest	na	355	
pozycjach	 bibliograficznych.	 Nowe	 są	
komentarze	autora.	
	 Apeluję	 do	 naszych	 wnuków,	
wchodzących	 na	 urbanistyczną	 ścież-
kę:	szukajcie	nowych	pomysłów,	nowych	
rozwiązań	urbanistycznych	problemów,	
ale	róbcie	to	ze	znajomością	historii.	Po-

stęp	nie	polega	na	zaczynaniu	
od	zera,	ani	nawet	od	ostatniej	
czy	przedostatniej	mody.	Wy-
ważając	drzwi	dawno	otwarte	
przez	waszych	dziadów	i	pra-
dziadów	 możecie	 się	 bardzo	
umęczyć	i	w	końcu	ośmieszyć.	
	 Skrótowy	 opis	 stu	 lat	
planowania	 przestrzennego	
rozwoju	polskich	miast,	w	 róż-
nych	 warunkach	 politycznych,	
społecznych	 i	 gospodarczych,	
powinien	 dostarczyć	 Czytelni-
kowi	 informacji	 służących	 do	
własnych	 refleksji	 i	 twórczych	
przemyśleń,	 do	 sformułowania	
wniosków	 zmierzających	 do	 przyjęcia	
właściwych	 zasad	 kształtowania	 miast		
i	doskonalenia	metod	pracy.	
	 Zarówno	 bowiem	 współcze-
sna	nauka,	jak	i	współczesna	praktyka	
nie	powstały	 jak	Afrodyta	 „z	morskiej	
piany”,	ale	z	długiej	tradycji,	z	tysiąc-
letnich	 doświadczeń.	 Dlatego	 dobrze	
jest	 co	 pewien	 czas	 przystanąć,	 spoj-
rzeć	wstecz	 i	 obejrzeć	 dzieła	 naszych	
przodków.	Może	uda	się	wtedy	wyło-
wić	 jakieś	 niedostrzegane	 dotychczas	
skarby,	mądre,	choć	niestety	zapomnia-
ne	zasady	postępowania?	
	 I	 jeszcze	jedna	uwaga:	głów-
nym	 celem	 urbanistyki	 jest	 osiąganie	
przestrzennego	ładu,	to	zaś	bywa	naj-
częściej	 niełatwym	 zadaniem.	 „Układ	

w	który	wchodzi	urbanista	-	mówi	pro-
fesor	 Jan	 Maciej	 Chmielewski	 (2001,	
s.	 10)	 -	 plasuje	 go	 często	 na	 trudnej	
pozycji	 osoby	 zobowiązanej	 działać,	
w	 stosunku	 do	 grupy	 partykularnego	
interesu,	 na	 rzecz	 dobra	 publicznego.	
Postawa	etyczna	w	tym	zawodzie	wy-
stawiona	jest	na	trudne	dylematy,	naj-
częściej	 wymuszające	 wybór	 jednego	
rozwiązania	z	wielu	innych”.	
	 Rozwój	miasta	może	się	odby-
wać	bez	ingerencji	fachowców	-	urbani-
stów.	Mówimy	wtedy	o	rozwoju	sponta-
nicznym	czy	żywiołowym.	Bez	sternika,	
bez	 planu,	 najczęściej	 osiągamy	 stan	
chaosu.	Bo	„z	tych	samych	liter	alfabetu	
przestrzeni	 -	mówi	profesor	Kazimierz	
Wejchert	-	można	ułożyć	słowa	nic	nie	
znaczące,	bełkotliwe	i	słowa	dźwięczne,	

[Fragment wstępu]
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wzruszające,	zapamiętywane”	.	
	 „Aby	przełom,	w	którym	uczestniczy	całe	środowi-
sko,	przyjąć	godziwie	 i	z	pożytkiem,	potrzebne	jest	pogłę-
bienie	znajomości	historii	najnowszej	w	wielu	płaszczyznach.	
Badania	 takie,	 często	 międzydyscyplinarne,	 wymagają	
warsztatu	zapewniającego	nie	tendencyjność”	-	pisała	pro-
fesor	Hanna	Adamczewska-Wejchert	(1985,	s.	74).	
	 Pracę	nad	książką	podjąłem	w	czasach	przełomu,	

w	 czasach	 już	 nie	 tak	 ostrej	 i	 bezwzględnej	 krytyki,	 jaką	
uprawiano	w	dziewięćdziesiątych	latach,	ale	wciąż	jeszcze	
żywej	krytyki	polskiej	„komuny”	-	czterdziestopięcioletniego	
okresu	nieudanej	budowy	socjalizmu	w	Polsce.	Ciągle	jeszcze	
głoszona	jest	pochwała	„najnowszych”	modeli	wygrzebywa-
nych	z	dziewiętnastowiecznego	lamusa	i	deprecjacja	„minio-
nych”	dwudziestowiecznych	trendów.	[…]	s.	10-11

Długa urbanist yczna nowela 

Warszawa : Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, 2009

Maciej Nowakowski

[Fragmenty]

Od autora 

[…]	Moje	dorosłe	życie	jest	już	dość	długie,	a	było	też	dość	
bogate.	 Długość	 zawdzięczam	 odziedziczonym	 genom,		
a	bogactwo	było	efektem	wielu	zewnętrznych	czynników.	[…]	
Należałem	do	pokolenia	Polaków,	które	pół	wieku	przeży-
ło	w	niesuwerennym	kraju.	Ale	nie	tylko	te	zewnętrzne	dra-
matyczne	uwarunkowania	sterowały	moimi	 losami.	Ważnym	
czynnikiem	była	też	moja	aktywność,	wewnętrzna	potrzeba	
działania.	Bezpośrednim	impulsem,	który	skłonił	mnie	do	pi-
sania	o	moim	życiu,	była	książka	Jerzego	Główczewskiego	
„Optymista	 mimo	 wszystko”	 wydana	 w	 2004	 roku.	 Obaj	
studiowaliśmy	 w	 tym	 samym	 czasie,	 na	 tej	 samej	 uczelni,		
a	jednak	jego	przeżycia	były	różne	od	moich.	Postanowiłem	
uzupełnić	opis	tych	kilkudziesięciu	lat	moimi	wspomnieniami,	
co	może	dać	pełniejszy	obraz	czytelnikom:	moim	rówieśnikom	
i	młodszemu	pokoleniu,	a	może	też	historykom.	[…]		
	 W	czasie	opisywanych	przeze	mnie	sześćdziesięciu	
kilku	lat	spotykałem	tysiące	ludzi.	Obserwowanie	ich	zachowań	
pozwoliło	mi	na	pewne	uogólnienia.	Nie	jest	jednak	celem	tej	
książki	formułowanie	daleko	idących	uogólnień.	Pozostawiam	
to	specjalistom	-	socjologom,	historykom.	Ponieważ	uważam,	
że	historię	kształtują	nie	bezimienne	masy,	a	konkretni,	aktyw-
ni,	pełni	inicjatywy	ludzie,	postanowiłem	wymieniać	ich	z	imie-
nia	i	nazwiska,	mówić	o	ich	bardziej	i	mniej	chwalebnych	czy-
nach,	a	nieraz	nawet	błędach.	Indeks	wspomnianych	przeze	

mnie	 osób	 znaj-
dzie	 czytelnik	
na	 końcu	 książ-
ki.	 Większości	
tych	 ludzi	 nie	
ma	 już,	 niestety,	
między	 nami,	
wielu	 żegnałem	
na	 cmentarzach.	
Niedługo	 wszy-
scy	 znajdziemy	
się	 w	 bardziej	
lub	 mniej	 „świę-
tej”	 pamięci.	
Niech	więc	 ta	pamięć	zostanie	zapisana	nie	 tylko	w	młod-
szych,	 żyjących	 jeszcze	umysłach	 i	 na	kamieniach	 cmentar-
nych,	ale	też	na	stronach	książek.	
	 Wymieniłem	w	 swych	wspomnieniach	wiele	miast,		
z	którymi	było	związane	moje	dorosłe	życie.	Wyliczę	w	alfa-
betycznym	porządku	tylko	dziesięć	najważniejszych	(uszere-
gowanie	tych	miast	w	innej	kolejności	byłoby	dla	mnie	bardzo	
kłopotliwe).	 Pominę	 co	 najmniej	 trzydzieści	 dalszych	 miast,	
dla	 których	 byłem	 projektantem,	 konsultantem,	 koreferen-
tem.	Ta	pierwsza	dziesiątka	to:	Aleppo,	Białystok,	Damaszek,	
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Gdańsk,	Lublin,	Łódź,	Mielec,	Pułtusk,	Warszawa	i	Wupper-
tal.	Zapytano	mnie	niedawno:	„Pracowałeś	w	wielu	miastach	
i	dla	wielu	miast.	Z	którym	związałeś	się	najmocniej?”	Trud-
na	 jest	 odpowiedź	 na	 to	 pytanie,	 bo	 co	 oznacza	 związek		
z	jakimś	miejscem?	Chyba	nie	czas	zamieszkiwania	czy	pracy		
w	danym	mieście,	czy	dla	danego	miasta?	Ma	to	na	pewno	
swą	wagę,	bo	nawet	gdy	miejsce	nie	jest	tym	„co	tygrysy	lu-
biłyby	najbardziej”,	to	na	ogół	wiąże	nas	z	nim	zwykłe	przy-
zwyczajenie.	Pod	tym	względem	bezkonkurencyjna	jest	War-
szawa,	w	której	mieszkałem	i	pracowałem	ponad	pół	wieku.	
Obserwowałem	i	brałem	czynny	udział	w	jej	odbudowie,	tu	
założyłem	rodzinę	i	wybudowałem	dom.	
Ale	 jest	 jeszcze	 sfera	uczuć,	 których	 nie	mierzy	 się	 czasem	
ich	 trwania.	 Czy	 w	 tej	 konkurencji	 Lublin	 i	 Lubelszczyzna	
nie	zajmują	pierwszego	miejsca?	Lata	wczesnej,	beztroskiej	
młodości,	 a	 potem	 młodości	 niemal	 dorosłej,	 okupacyjnej,	
konspiracyjnej,	 pełnej	 trosk,	 problemów	 i	 walki,	 bogatej		
w	 różnorodne	 silne	przeżycia.	 Są	 też	 sytuacyjne	 kontrasty,	
nie	 pozwalające	 na	 chłodne	mierzenie	 związków.	 Łódź	 na	
przełomie	 lat	 1939-1940	 to	 Litzmannstadt,	 miasto	 pełne	
wrogich	 hitlerowskich	okupantów,	 które	pozostawiło	 u	mnie	

najgorsze	wspomnienia:	mróz,	głód,	 terror,	 śmierć.	A	zaraz	
potem	obóz	pracy	w	Wuppertal,	gdzie	pozostały	głód	i	ter-
ror,	ale	tu	zrobiłem	odkrycie,	że	wszędzie,	nawet	we	wrogim	
kraju	 są	 ludzie	dobrzy	 i	 źli.	 I	 to,	 że	większość	Wuppertal-
czyków,	jeśli	nie	była	nam	przyjazna,	to	co	najmniej	nie	była	
nam	wroga.	W	zestawieniu	 z	 Litzmannstadt	 zdecydowanie	
wygrywa	Wuppertal,	który	przywrócił	mi	utraconą	rok	wcze-
śniej	wiarę	w	ludzi.	

Książka	 ta	 składa	 się	 wyłącznie	 z	 faktów.	 Nie	 ma	 w	 niej	
żadnej	literackiej	fikcji.	Wszystkie	imiona,	nazwiska	i	nazwy	
miejsc	są	autentyczne.	Podzieliłem	tę	opowieść,	zgodnie	z	lo-
sami	mego	pokolenia,	na	czasy	wojny	i	czasy	mej	powojennej	
działalności	 zawodowej,	 kiedy	 szedłem,	 a	 często	 biegłem	
„urbanistyczną	ścieżką”.	Nie	napisałem	zakończenia,	bo	jesz-
cze	żyję	 i	działam.	Zamiast	zakończenia	znajdzie	czytelnik	
rozdział	złożony	głównie	z	wypowiedzi	ludzi,	którzy	odegrali	
i	większość	z	nich	nadal	odgrywa	znaczącą	rolę	w	sposobie	
kształtowania	naszej	przestrzeni	w	ciągu	ostatnich	dwudzie-
stu	lat.	Ta	ostatnia	część	książki	może	być	przyczynkiem	do	
najnowszej	historii	polskiej	urbanistyki.	s.	5-7

Narodziny

LITZMANNSTADT	

	 […]	1	września	1939	roku,	w	dniu	napadu	hitlerow-
skich	Niemiec	na	Polskę,	moi	 rodzice	mieszkali	w	Helenów-
ku,	osiedlu	położonym	na	połowie	drogi	z	Łodzi	do	Zgierza.	
W	 sierpniu,	 jak	 zwykle	 podczas	 wakacji,	 całe	 rodzeństwo	
było	w	 domu.	 Brakowało	 tylko	 naj	 starszego	 brata	 -	 Lud-
ka	(Ludwika),	który	jako	świeży	maturzysta	odbywał	służbę		
w	Junackich	Hufcach	Pracy	na	wschodnich	kresach	Polski,	pod	
Baranowiczami.	
	 W	 połowie	 sierpnia	 wybuch	 polsko-niemieckiej	
wojny	 był	 już	 całkowicie	 pewny,	 Na	 polecenie	 władz,	 tak	

jak	 wszyscy	 sąsiedzi,	 oklejaliśmy	 szyby	 paskami	 papieru,	
uszczelnialiśmy	okna	i	drzwi	na	wypadek	ataku	gazowego,		
w	ogrodzie	kopaliśmy	schron	-	dół	przykryty	belkami	i	dar-
nią.	 Ale	 w	 odróżnieniu	 od	 naszych	 sąsiadów	 kupujących	
wielkie	 ilości	 mąki,	 cukru,	 tłuszczów,	 węgla,	 my	 nie	 robili-
śmy	żadnych	zapasów.	Ojciec,	komendant	Obrony	Cywilnej		
w	północnej	dzielnicy	Łodzi,	nie	pozwolił	mamie	robić	zapa-
sów.	Uznawał	to	za	postawę	nieobywatelską.		
	 W	ciągu	pierwszego	tygodnia	września	ojca	pra-
wie	nie	było	w	domu.	Szosą	przed	naszym	domem	szli	bez	
przerwy	uciekinierzy	z	zachodu,	opowiadając	o	bestialskich	
wyczynach	niemieckich	wojsk.	Nerwy	mamy	nie	wytrzyma-
ły.	Wbrew	wcześniejszym	prośbom	ojca,	aby	nie	ruszać	się		
z	domu,	mama	z	piątką	dzieci	obciążonych	plecakami,	do-

łączyła	do	niekończącego	się	sznura	ucieki-
nierów.	[...]	s.	11

Dom	rodzinny	Macieja	Nowakowskiego

	 [...]	 Parę	 kilometrów	 przed	 celem	
naszej	 wędrówki	 wstąpiliśmy	 do	 dworu,		
w	 którym	 stacjonowało	 dowództwo	 pol-
skiego	 pułku	 kawalerii.	 Mama	 poprosiła		
o	wodę,	a	stojący	na	ganku	rotmistrz	zapy-
tał,	dokąd	idziemy.	
	 -	 Strzegocin?	 Właściciele	 tego	
majątku	 wyjechali	 przed	 dwoma	 dniami	
w	 kierunku	Warszawy.	 Jesteśmy	okrążeni,	
wojska	niemieckie	znajdują	się	w	odległości	
paru	kilometrów.	Za	kilka	godzin	może	 tu	
być	bardzo	niebezpiecznie.	Sądzę,	że	po-
winna	pani	wracać	z	dziećmi	do	domu.	
	 Miał	 rację	 rotmistrz,	bo	wracając,	
po	przejściu	paru	kilometrów,	zobaczyliśmy	
przed	mostem	na	Bzurze,	stojący	w	poprzek	



BIBiK 1 (154) / 2015

12 bibik.wbp.lodz.pl

 TWÓRCZOŚĆ

	 [...]	W	 Łodzi,	 którą	 przemia-
nowano	 na	 Litzmannstadt,	 mieszka-
li	 wujostwo	 Ochędalscy.	 Na	 wielkich	
tablicach,	 ustawionych	 u	 wrót	 miasta,	
widniał	napis:	"Auf	Befehl	des	Fuehrers	
diese	 Stadt	 heisst	 Litzmannstadt"	 (na	
rozkaz	 wodza	 to	 miasto	 nazywa	 się	
Litzmannstadt).	 Wuja	 Henryka,	 dzia-
łacza	Polskiego	Związku	Zachodniego,	
już	dawno	nie	było	w	domu.	W	łódzkim	
mieszkaniu	została	ciotka	Irena	z	trójką	
dzieci	-	naszych	rówieśników.	
	 Droga	z	Helenówka	do	śród-
mieścia	 Łodzi	 była	 miejscami	 przera-
żająca.	 W	 zimie	 1939/40	 jeździłem	
tą	drogą	co	parę	 tygodni,	odwiedza-
jąc	 wujostwo.	 Na	 wiosnę	 1940	 roku	
codziennie	 do	 pracy,	 jaką	 miałem		
w	południowej	 części	miasta.	Aby	nie-
potrzebnie	nie	wydawać	pieniędzy	na	
bilet	Łódzkiej	Wąskotorowej	Elektrycz-
nej	Kolei	Dojazdowej,	pierwsze	pięć	ki-
lometrów	chodziliśmy	pieszo.	W	Rado-
goszczu	droga	prowadziła	pod	murem	
obozu	 koncentracyjnego,	 zza	 którego	
słychać	 było	 jęki	 torturowanych	 ludzi.	
Z	 Bałuckiego	 Rynku	 jechaliśmy	 miej-
skim	 tramwajem,	 ulicą	Zgierską,	przez	
środek	 żydowskiego	 getta.	 Łódzkie	
getto	 było	 zbudowane	 jako	 pierwsze		
w	Warthegau	(okręgu	Warty)	ściśle	we-
dług	wydanego	w	dniu	8	lutego	1940	
roku	rozporządzenia	prezydenta	łódz-
kiej	 policji,	 Schaefera.	 To	getto	 i	 spo-
sób	 przesiedlania	 ludności	 żydowskiej	

	 […]	W	domu	czekała	na	mnie	
następna	propozycja	nie	do	odrzucenia.	
	 -	 Volksdeutsche	 Klein,	 sąsiad	
mieszkający	 w	 Helenówku,	 dwieście	
metrów	 od	 naszego	 domu,	 organizuje	
ekipę	do	rozbiórki	spalonej	fabryki	na	
Chojnach	 -	zakomunikował	mi	Rysiek	 -	
zgłosiło	się	paru	chłopców	z	naszej	kla-
sy,	kupujesz?	
	 -	Oczywiście,	tak.	
	 U	 Kleina	 pracowaliśmy	 trzy	
miesiące.	Fizyczny	wysiłek	był	zbliżony	
do	kopania	 ziemniaków,	 tyle	 że	 teraz	

LUBLIN

	 […]	Na	Rybnej	czekał	na	mnie	
Andrzej.	
	 -	 Słuchaj,	 Armia	 Krajowa	
ujawniła	 się,	musimy	 znaleźć	 nasz	 od-
dział.	Dowództwo	nakazało	koncentra-
cję	wojska	w	ciągu	trzech	dni.	
	 Odnalezienie	 swego	 oddzia-
łu,	nie	znając	ani	 jego	nazwy,	ani	na-
zwiska	 czy	 pseudonimu	 dowódcy,	 nie	
było	 łatwe.	 Na	 terenie	 Lublina	 znaj-
dowało	 się	w	 tych	 dniach	 co	 najmniej	
dwa	 tysiące	 żołnierzy	 Armii	 Krajowej.	
Szukając	 kontaktów	 z	 naszą	 piątką,	
trafiliśmy	z	Andrzejem	początkowo	do	
Państwowego	Korpusu	Bezpieczeństwa,	
a	po	dwóch	dniach	służby	w	tej	formacji	
odnaleźliśmy	swój	oddział,	zakwatero-

i	 polskiej	 stały	 się	 wzorem	 dla	 innych	
miast,	w	 których	 organizowano	 segre-
gację	rasową.	Ulica	Zgierska,	po	której	
przebiegała	 trasa	 ogólnie	 dostępne-
go	 tramwaju,	 dzieliła	 getto	 na	 część	
wschodnią	i	zachodnią.	Ponad	tą	ulicą	
zbudowano	więc	drewniane	mosty	dla	
pieszych,	łączące	dwie	części	getta.	Po	
mostach	 przechodzili	 ludzie-nędzarze,	
a	między	nimi	przeciskali	się	co	pewien	
czas	sanitariusze	z	gwiazdą	Dawida	na	
ramieniu	 i	 plecach,	 dźwigający	 trupy	
na	prymitywnych	noszach.	
	 W	środku	zimy,	w	ramach	za-
siedlania	śródmieścia	Łodzi	wyłącznie	
przez	Niemców,	ciocia	Irena	otrzymała	
nakaz	opuszczenia	mieszkania	w	ciągu	
24	godzin.	Zamieszkała	z	nami	w	He-
lenówku.	W	trzech	pokojach	mieszkało	
teraz	dwanaście	osób.	[...]	s.	19

drogi	niemiecki	wojskowy	samochód.	
	 -	Halt!	Haende	hoch!	
	 Po	 krótkiej,	 pobieżnej	 rewizji	
zostaliśmy	skierowani	do	pobliskiej	sto-
doły.	Dołączono	nas	do	zamkniętej	tam	
już	wcześniej	 trzydziestoosobowej	gru-
py	polskich	uciekinierów.	Przez	 szpary	
między	deskami	ścian	obserwowaliśmy	
fragmenty	jakiejś	bitwy.	Z	hukiem	minę-
ło	nasze	nędzne	schronienie	kilka	czoł-
gów,	a	za	nimi	biegła	 truchtem	rozsy-
pana	 w	 tyralierę	 niemiecka	 piechota.	
Spoza	 lokalnego	wzniesienia	 nie	 było	
widać	polskich	wojsk,	ich	obecność	od-
czuliśmy	 tylko	 po	 paru	 karabinowych	
pociskach,	 które	 zakończyły	 swój	 lot	
grzęznąc	 w	 deskach	 stodoły.	 Dopiero	
po	kilku	tygodniach	dowiedzieliśmy	się,	
że	byliśmy	w	środku	bitwy	nad	Bzurą,	
największej	 bitwy	 w	 kampanii	 wrze-
śniowej	1939	roku.	[…]	s.	14-15	

Z	Lublina	na	pomoc	powstańczej	Warszawie.	Drugi	od	lewej	stoi	Maciej	
Nowakowski

bolał	nie	kręgosłup,	a	bolały	oczy.	Pra-
cowaliśmy	na	akord,	płaceni	od	 liczby	
oczyszczonych	 cegieł.	 Cegły	 należało	
najpierw	wyrąbać	kilofem	z	muru,	prze-
nieść	 na	wyznaczone	miejsce,	 oczyścić		
z	 zaprawy	 i	 ułożyć	w	 kozły.	Wieczo-
rem	oczy	piekły	od	wapiennego	kurzu,	
a	rano	nie	było	mowy	o	otworzeniu	za-
ropiałych	 powiek.	 Po	 omacku	 szedłem	
do	 przygotowanej	 wieczorem	 miedni-
cy	z	wodą.	Po	kilku	minutach	moczenia		
i	przemywania	wodą	powieki	puszcza-
ły,	a	ja	odzyskiwałem	wzrok.	[…]	s.	23
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WYZWOLENIE	

	 […]	 W	 pierwszych	 dniach	
października,	 w	 biały	 dzień,	 na	 Kra-
kowskim	 Przedmieściu,	 zostaliśmy		
z	Andrzejem	aresztowani	przez	sowiec-
ki	patrol	i	z	podniesionymi	do	góry	rę-
kami	odprowadzeni	do	budynku	Urzę-
du	 Bezpieczeństwa	 przy	 ulicy	 Jasnej.	
W	piwnicy	 tego	budynku,	 na	betonie,	
spędziliśmy	 w	 towarzystwie	 kilkunastu	
innych	aresztantów	trzy	dni	i	trzy	noce.	
Na	 przesłuchania	 wzywano	 nas	 dwa	
razy	dziennie	do	dość	dużego	pokoju	
na	pierwszym	piętrze.	Stały	 tam	czte-
ry	biurka,	za	którymi	siedziało	czterech	
młodych	 polskich	 oficerów	 śledczych,	
uczących	się,	jak	się	okazało,	niełatwej	
sztuki	psychicznego	pognębienia	aresz-
towanego	 i	wymuszenia	na	nim	pożą-
danych	 zeznań.	 Oczywiście,	 większość	
pytań	dotyczyła	naszej	przynależności		
i	 działalności	 organizacyjnej.	 Za	 ple-
cami	bardzo	 jeszcze	nieudolnych	śled-
czych	 spacerowało	 cały	 czas	 dwóch	
doświadczonych	instruktorów-	enkawu-
dzistów,	 udzielających	 rad	 i	 poleceń		
w	języku	rosyjskim.	[…]	s.	69

	 […]	 Jeszcze	 w	 momencie	
aresztowania	 uzgodniliśmy	 z	 Andrze-
jem,	że	do	niczego	się	nie	przyznajemy,	
do	 żadnej	 konspiracyjnej	 działalności.	
Stanowiliśmy	 zarówno	 dla	 nieporad-
nych	 młodocianych	 śledczych,	 jak	 też	
dla	 ich	 instruktorów,	dość	 trudne	orze-
chy	do	zgryzienia.
	 Drugiego	dnia	śledztwa	usły-
szałem	 rozmowę,	 prowadzoną	 po	 ro-
syjsku	przy	sąsiednim	biurku.	
	 -	 W	 dyrekcji	 kolei	 siedzą	
akowcy!	 Zatrudniają	 młodych	 ludzi,	
uchylających	 się	 od	 służby	 w	 wojsku.	
Musimy	z	tym	skończyć!	
	 Trzeciego	 dnia	 zorganizowa-
no	 nam	 konfrontację	 z	 kobietą,	 która	
nas	zadenuncjowała.	
	 -	Proszę	się	dobrze	przyjrzeć,	
czy	to	na	pewno	oni?	
	 -	 Nie,	 przepraszam,	 pomyli-
łam	się.	
	 Zostaliśmy	zwolnieni	z	wyraź-
nym	zaleceniem:	„o	tym,	co	się	tu	działo,	
nikomu	ani	słowa,	a	wasze	miejsce	jest	
w	wojsku	a	nie	na	kolei.	Jeśli	nie	zgło-
sicie	 się	 do	wojska,	 to	 znów	 się	wami	
zajmiemy”.	
	 Po	 wyjściu	 z	 aresztu	 natych-
miast	 poszedłem	 uprzedzić	 dyrekcję	
kolei.	Niestety,	za	późno,	byli	już	aresz-
towani.	 Uwięziono	 też	 kilkunastu	 na-
szych	kolegów-akowców.	

	 23	 października	 zgłosiliśmy	
się	do	wojska.	Wzięto	pod	uwagę	na-
sze	 wykształcenie	 i	 przydzielono	 nas	
do	 wojsk	 technicznych.	 Andrzeja	 skie-
rowano	do	naziemnej	obsługi	lotnictwa,		
a	 mnie	 do	 formowanego	 pułku	 sa-
mochodowego.	 W	 Lublinie,	 w	 sztabie	
pułku,	 zdecydowano,	 że	 powinienem	
ukończyć	 kurs	 i	 uzyskać	 prawo	 jazdy.	
Zostałem	 więc	 odesłany	 do	 majątku	
pod	Lubartowem,	gdzie	już	od	miesią-
ca	dziesięciu	instruktorów	szkoliło	setkę	
poborowych,	zapoznając	ich	z	budową	
i	prowadzeniem	prymitywnych	ciężaró-
wek	ZIS	5.	
	 Było	 już	zimno,	a	zakwatero-
wani	byliśmy	w	spichrzu,	pozbawionym	
jakichkolwiek	 urządzeń	 grzewczych.	
Spaliśmy	 na	 podłodze	 przyprószonej	
słomą,	nie	zdejmując	drelichowych	mun-
durów,	 przykryci	 płaszczami.	 Na	 tym	
barłogu	było	tak	ciasno,	że	 jeśli	 jeden		
z	nas	chciał	się	przewrócić	na	drugi	bok,	
musieli	to	robić	wszyscy.	Ciasnota	mia-

ła	dobre	i	złe	strony.	Dobrą	stroną	było	
zmniejszenie	strat	ciepła,	natomiast	złą	
była	 ułatwiona	wędrówka	wszy,	 które	
zaatakowały	 mnie	 już	 pierwszej	 nocy	
i	 nie	 opuściły	 aż	 do	 uzyskania	 prawa	
jazdy.	Musiałem	zaakceptować	fakt,	że	
wszy	 były	 zaprogramowaną	 atrakcją	
kursu	samochodowego.	
	 Jako	kursantom	przysługiwała	
nam	 najniższa	 kategoria	 wyżywienia,	
co	oznaczało,	że	jeśli	przywieziono	do	
naszej	 kuchni	 kaszę,	 to	 przez	 tydzień	
na	 obiady	mieliśmy	 na	 zmianę:	 kaszę	
na	 gęsto	 lub	 krupnik.	 Jeśli	 dostaliśmy	
kapustę,	 to	 jedliśmy	 jednego	dnia	ka-
pustę	z	ziemniakami,	a	drugiego	dnia	
kapuśniak.	Mięsa	 i	 tłuszczów	w	 ogóle	
nam	nie	dostarczano.		[…]	s.	70-71

	 […]	Do	końca	grudnia	w	na-
szym	pułku	był	tylko	jeden	polski	oficer,	
porucznik	 pełniący	 obowiązki	 kierow-
nika	 kancelarii	 sztabu,	 a	 jednocześnie	
tłumacza.	Wszyscy	pozostali	oficerowie	
i	 zdecydowana	 większość	 podofice-
rów	pochodziła	z	armii	sowieckiej,	na-
wet	mundury	mieli	 obce.	Na	początku	
stycznia	1945	roku	zjawił	się	w	naszym		
5	batalionie	Szczepan,	dwudziestoletni	
podporucznik,	 Polak,	 Lwowiak,	 świeżo	
po	ukończonej	szkole	polityczno-wojsko-
wej.	Objął	on	stanowisko	batalionowe-
go	„politruka”	(politycznyj	rukowoditiel	
-	 polityczny	 kierownik).	 Po	 pierwszym	
jego	publicznym	wystąpieniu,	w	którym	
między	 innymi	 wypowiedział	 się	 na	
temat	AK,	spotkałem	się	z	nim	sam	na	
sam,	uprzedzając,	że	ma	tu	do	czynie-
nia	z	większością	żołnierzy	wiedzących	
dużo	więcej	od	niego	o	polskim	Ruchu	
Oporu.	W	odpowiedzi	na	moją	uwagę	
wręczył	 mi,	 wydaną	 w	Moskwie,	 bro-
szurę	zatytułowaną	„Armia	Krajowa”.
	 -	Przeczytaj,	a	przekonasz	
się,	że	mam	rację.	
	 Przeczytałem	 ten	 paszkwil,	
zawierający	stek	kłamstw	i	od	tej	pory	
zaczęły	 się	 nasze	 długie	 wieczorne	
rozmowy.	Szczepan	okazał	się	człowie-
kiem	inteligentnym	i	rozsądnym.	Zacho-
wał	 poglądy	 lewicowe,	 ale	 wyraźnie	
stonował	 swe	 wypowiedzi,	 unikając	
radzieckiej	 propagandy	 antypolskiej		
i	atakowania	AK.	[…]	s.	72-73

wany	przy	ulicy	Narutowicza.	
	 Czekaliśmy	 na	 wyniki	 roz-
mów	 prowadzonych	 z	 dowództwem	
radzieckim	 przez	 Delegata	 Rządu	
Rzeczpospolitej	 Polskiej	 na	wojewódz-
two	 lubelskie,	 Władysława	 Cholewę		
i	Komendanta	Okręgu	Lublin,	pułkowni-
ka	Tumidajskiego.	W	tym	czasie	jednym	
z	głównych	naszych	działań	było	gro-
madzenie	broni	pochodzącej	z	niemiec-
kich	magazynów.	
	 Bodaj	 ostatniego	 dnia	 lipca	
wyszliśmy	 zwartym	 oddziałem	 w	 sile	
kompanii,	dobrze	uzbrojeni,	w	kierunku	
Lubartowa.	 Naszym	 celem	 było	 połą-
czenie	 się	 z	 formowanymi	 pułkami	 27	
Wołyńskiej	Dywizji	AK,	która	miała	 iść	
na	 pomoc	 walczącej	 Warszawie.	 Po	
dwóch	 dniach	 marszu	 poinformowano	
nas,	 że	 dalsza	 droga	 jest	 zamknięta	
przez	 wojska	 radzieckie.	 Rozbrojo-
no	 nas	 i	 dano	do	wyboru:	 powrót	 do	
domów	albo	wstąpienie	do	Ludowego	
Wojska	 Polskiego,	 z	 obietnicą	 awansu		
o	 jeden	 stopień.	 Zawiedzeni	 i	 oburzeni,	
prawie	 wszyscy	 wróciliśmy	 do	 domów;	
niektórzy	z	ukrytą	krótką	bronią.	[…]	s.	67
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	 W	 1950	 roku,	 na	 kilka	 dni	
przed	 świętami	 Bożego	 Narodzenia,	
Rada	 Wydziału	 Architektury	 Politechniki	
Warszawskiej	 nadała	 mi	 tytuł	 inżyniera	
architekta	 i	 magistra	 nauk	 technicznych.	
Ukończenie	 studiów	 nie	 odbiło	 się	 zna-
cząco	na	moich	zarobkach,	ale	sam	fakt 
otrzymania tytułu inżyniera uznałem 
za właściwy moment do zadania py-
tania studentce Wydziału Historii Sztuki 
Uniwersytetu Warszawskiego, Elżbiecie 
Lechowskiej, czy zgodzi się zostać moją 
żoną. Ślub nasz odbył się 28 lutego 
1951 roku w	obecności	dwóch	świadków:	

Bieg z przeszkodami po urbanistycznej 
ścieżce

STUDIA

	 […]	Od	dawna	szukałem	pracy,	
a	dokładnie	możliwości	zarabiania	pienię-
dzy.	Pierwsza	zjawiła	się	jeszcze	w	grudniu	
1945	roku.	BOS	otrzymało	zlecenie	wyko-
nania	pięćdziesięciu	albumów	„Warszawa	
wczoraj	i	dziś”,	pokazujących	ogrom	znisz-
czeń	miasta.	Albumy,	opisywane	po	polsku	
i	angielsku,	były	przeznaczone	dla	polskich	
placówek	dyplomatycznych.	Ich	koncepcja	
była	prosta:	na	tak	zwanej	„rozkładówce”	
należało	 umieścić	 z	 jednej	 strony	 przed-
wojenną	fotografię	obiektu,	a	naprzeciw-
ko	jego	stan	po	zniszczeniu.	Elżbieta	i	 jej	
dwóch	 kolegów	 fotografowali	 ruiny,	 po	
czym	 całą	 dokumentację	 przekazywali	
do	pracowni	introligatorskiej	„Bracia	Ma-
lus”	przy	ulicy	Widok	10.	Przesiedziałem	
u	 trzech	 braci	Malus	 dwa	 tygodnie.	Oni	
robili	albumy,	a	ja	je	w	tym	samym	czasie	
opisywałem.	[…]	s.	91

W	KRAINIE	ZOR	[Zakładu	Osiedli	Robot-
niczych]

[…]	Dom	znajdował	się	w	zamkniętym	sta-
nie	surowym.	Były	ściany	i	dach,	w	stanie	
surowym	okna	i	drzwi,	ale	nie	było	podłóg,	
schodów	na	poddasze	i	do	piwnicy,	insta-
lacji	 elektrycznych.	 Grzejniki	 leżały	 pod	
oknami,	 brak	 było	wyposażenia	 łazienki	
i	kuchni.	
	 W	tej	sytuacji,	16	czerwca	1955	
roku	urodziła	się	nasza	córka,	Agnieszka.	
Elżbieta	 zamieszkała	 chwilowo	 z	 dziec-
kiem	 u	 teściów,	 a	 ja	 w	 niewykończonym	
domu	na	Sadybie.	Ze	słupa,	stojącego	na	
placu	budowy,	do	którego	była	doprowa-
dzona	 energia	 elektryczna,	 przeciągną-
łem	przez	okno	kabel	do	pokoju.	Ułoży-
łem	w	nim	podłogę,	uszczelniłem	szmatami		
i	pakułami	szpary	między	wałkami,	z	któ-
rych	były	 zbudowane	 ściany.	 Po	 uzyska-
niu	 względnie	 ciepłego	 pokoju,	 podob-
ne	 prace	 wykonałem	 w	 kuchni.	 Jednak,	
aby	 pokonać	 przestrzeń	między	 kuchnią		
a	pokojem	trzeba	było	skakać	po	cegłach	
ułożonych	w	miejscu	brakującej	w	przed-
pokoju	podłogi.	W	takim	domu	zamiesz-
kaliśmy	 we	 wrześniu	 we	 troje:	 Elżbieta,	
trzymiesięczna	Agnieszka	i	ja.	
	 Wciąż	nie	było	w	domu	wody,	
gazu,	ogrzewania,	a	dni	robiły	się	coraz	

ALEPPO	

	 […]	 I	w	mojej	 rodzinie	zaczęły	
się,	 po	 tygodniowym	 urlopie,	 pracowite	
dni	 dla	 całej	 trójki.	 O	 szóstej	 trzydzieści	
pobudka,	 zamykanie	okiennic,	 okien,	 za-

USA	

	 […]	W	końcu	 zostałem	popro-
szony	o	przygotowanie	w	ciągu	tygodnia	
swego	curriculum vitae,	głównego	 tematu	
studiów	i	propozycji	„Study	Tour”.	
	 -	 Jeśli	 chce	 się	 pan	 zapoznać		
z	planami	zagospodarowania	przestrzen-
nego	odwiedzanych	miast,	 to	najlepszym	
miejscem	 jest	 biblioteka	 Biura	 Dróg	 Pu-
blicznych.	[…]
	 Przez	 kolejne	 dwa	 tygodnie	
byłem	 codziennie	 gościem	 wskazanej	 mi	
biblioteki.	Z	mieszkania	teściów	przy	ulicy	
szesnastej,	oddalonego	o	siedem	kilome-
trów	od	 centrum,	 jeździłem	do	biblioteki	
tramwajem,	 zawsze	 jednowagonowym,	
który	poza	godzinami	szczytu	pokonywał	
ten	dystans	dość	szybko,	dzięki	zatrzymy-
waniu	się	wyłącznie	na	żądanie	pasaże-
rów	(wszystkie	przystanki	były	„na	żąda-
nie”).	A	w	bibliotece	 też	było	 inaczej	niż		
w	Polsce.	Czytelnią	było	całe	piętro	budyn-
ku,	wielka	sala	o	luźno	rozstawionych	sto-
łach,	których	rzędy	rozdzielono	otwartymi	
regałami	 pełnymi	 planów	 zagospodaro-
wania	miast.	Na	każdym	stole	stał	telefon	
o	bardzo	cichym	dzwonku,	z	którego	ko-
rzystali	czytelnicy,	zawsze	mówiąc	półgło-
sem.	Najbardziej	zdumiewające	dla	przy-
bysza	z	krajów	„demokracji	ludowej”	było	
to,	że	do	wskazanego	mi	przez	obsługę	
biurka	ja,	obywatel	komunistycznego	pań-
stwa,	 przynosiłem	 sobie	 z	 regałów	miej-
scowe	 plany	 dowolnie	 wybranych	 miast,	
robiłem	 wypisy	 i	 kopie	 dokumentów,	 co		
w	Polsce	byłoby	kwalifikowane	jako	tajne	
lub	co	najmniej	poufne.	[…]	s.	175	-177

inżynier	 architekt	 Hanny	 Adamczewskiej		
i	studenta	architektury	Jerzego	Kozińskie-
go,	 a	 także	w	 obecności	 naszego	 szefa		
i	 przyjaciela	 doktora	 Kazimierza	 Wej-
cherta.	Nawet	na	najskromniejsze	wesele	
nie	mogliśmy	sobie	pozwolić,	stać	nas	było	
jedynie	na	zaproszenie	świadków	i	Kazi-
mierza	na	obiad	do	Kameralnej.	s.	117

chłodniejsze.	 Uciążliwe	 było	 codzienne	
pranie	 pieluszek	 na	 placu	 budowy	 pod	
kranem	z	zimną	wodą.	Znalazłem	majstra-
glazurnika,	 który	 chciał	 zbudować	 sobie	
dom.	Zawarliśmy	bezgotówkową	umowę:	
on	wykończy	łazienkę,	a	ja	w	tym	czasie	
zrobię	 mu	 projekt	 domu.	 Za	 pożyczone	
od	rodziców	Elżbiety	pieniądze	zleciliśmy	
elektrykom	i	hydraulikom	dokończenie	in-
stalacji.	[…]	s.	130-131

Plaża	na	„Lake	Shore”	w	centrum	Chicago
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	 [...]	 Inwentaryzując	 obszar	
śródmieścia	 usiadłem	 na	 chwilę	 na	
dużym	głazie,	aby	dokładnie	określić	
miejsce	 w	 którym	 się	 znajdowałem.	 Hama	(Syria),	miasto	nad	rzeką	AL-Assi

Lina	Woodner,	Zofia	Łychowska	i	Maciej	Nowakowski	
w	Filadelfii,	USA

ciąganie	zasłon,	aby	nie	dopuścić	dziennego	upału	do	wychłodzo-
nego	w	nocy	mieszkania.	O	siódmej	trzydzieści	odprowadzałem	
Agnieszkę	do	szkoły,	skąd	odbierałem	ją	o	piątej.	jedliśmy	wtedy	
obiad,	przychodził	Zygmunt	[Tombiński,	znakomity	konstruktor	bu-
dowalny]	i	we	czworo	jechaliśmy	na	rodzinny	basen	„piscine	fami-
lial	Farouk”,	gdzie	dorośli	po	pływaniu	odpoczywali,	a	Agnieszka	
ze	łzami	w	oczach	wkuwała	tabliczkę	mnożenia	(na	rodzinny	ba-
sen	nie	mieli	wstępu	samotni	mężczyźni).	O	ósmej	wracaliśmy	na	
kolację,	na	którą	Zygmunt	przynosił	często	jakieś	frykasy.	O	dzie-
wiątej	Elżbieta	siadała	z	małą	do	odrabiania	lekcji	a	ja	często	
do	kreślenia	projektów.	Po	zachodzie	słońca	temperatura	powoli	
spadała,	otwieraliśmy	więc	okna,	choć	było	jeszcze	co	najmniej		
+	35	stopni	i	pot	spływał	z	człowieka.	Co	chwila	więc	odrywałem	
Elżbietę	od	męczenia	małej	językiem	francuskim,	prosząc	o	wytar-
cie	mi	łokci	z	potu,	który	kapał	na	rysunek.	
	 O	jedenastej	było	już	na	tyle	chłodno	(+	30)	że	kładli-
śmy	się		do	snu.	I	zdarzało	się	wtedy,	że	odzywał	się	przy	drzwiach	
dzwonek.	Wchodziło	kilka	osób,	wśród	nich	nasi	znajomi.	-	Przyszli	
do	nas	przyjaciele,	no	to	zaproponowaliśmy	im	„chodźmy	wszyscy	
do	Nowakowskich”.	
	 W	 Aleppo,	 w	 lecie,	 życie	
towarzyskie	 zaczynało	 się	 po	 22-ej,		
a	telefonów	na	ogół	nie	było	w	mieszka-
niach.	[…]	s.	217-218

Nie	było	to	łatwe,	bo	wokół	mnie	w	promieniu	stu	metrów	nie	
było	miasta,	tylko	pole	zryte	lejami	po	bombach.	Spojrzałem	
na	mapę,	to	nieprawdopodobne.	Sprawdziłem	jeszcze	raz,	ale	
pierwszy	odczyt	był	właściwy	-	siedziałem	pośrodku	znajdują-
cego	się	tu	jeszcze	przed	kilkoma	miesiącami	wielkiego	meczetu,	
głównej	świątyni	syryjskich	Braci	Muzułmanów.	To	straszne	-	my-
ślałem	-	ile	milionów	ludzi	wierzących	w	jednego	Boga	zginęło	
już	w	wojnach,	w	których	rzadziej	przyczyną,	a	znacznie	czę-
ściej	pretekstem	była	odmienność	religijna,	nieraz	tylko	różnice	
w	przyjętej	przez	dane	wyznanie	liturgii.	
	 W	Hamie,	bez	wcześniejszego	uzgodnienia	z	kierow-
nictwem	biura,	Samir	zaproponował	miejscowemu	architektowi	
konsultowanie	naszych	prac.	Niestety,	nasz	dyrektor	nie	zgodził	
się	na	zlecenie	umówionych	już	konsultacji.	I	od	tej	pory	zaczęły	
się	kłopoty,	bo	po	paru	miesiącach	nasz	urażony,	niedoszły	kon-
sultant	został	prezydentem	miasta.	
	 -	Musicie	poprawić	tę	mapę,	bo	tu	-	pokazał	pan	prezy-
dent	palcem	-	jest	szkoła,	a	tu	i	tu	są	dwa	nowe	budynki	mieszkalne.	
	 Inwentaryzację	zakończyliśmy	przed	dwoma	miesią-
cami,	 ale	 chcąc	 utrzymać	 z	 prezydentem	 dobre	 stosunki,	 nie	
protestowaliśmy,	 poszliśmy	 sprawdzić	 wytknięte	 nam	 usterki.	
Wskazanych	budynków	nie	było,	a	jak	nam	wyjaśnili	pracow-
nicy	 urzędu	 miasta,	 poprzedniego	 dnia	 prezydent	 podpisał	
pozwolenie	na	ich	budowę.	Zamiast	domniemanej	szkoły	zoba-
czyliśmy	dwóch	robotników	kopiących	rowy	pod	przyszłe	fun-
damenty.	Kiedy	po	dwóch	tygodniach	przyjechaliśmy	z	popra-
wioną	mapą,	usłyszeliśmy:	
	 -	Dlaczego	budynki	oświaty	są	pomalowane	kolorem	
różowym,	proszę	dostosować	się	do	naszych	zwyczajów	i	poma-
lować	je	na	żółto.	
	 I	 tak	wyglądała	 nasza	współpraca	przez	 następne	
miesiące	i	lata.	

	 Hama	leży	nad	rzeką	zwaną	niegdyś	przez	Rzymian	
Orontes,	a	obecnie	przez	Arabów	„przekorną”	 (Al	 -	Assi)	bo	
zamiast	tak,	jak	inne	rzeki	w	tym	rejonie	świata	płynąć	z	północy	
na	południe,	popłynęła	w	odwrotnym	kierunku.	W	1983	roku	
miasto	liczyło	220	tysięcy	mieszkańców.	Rosło	ono	nieco	wolniej	
niż	 inne	duże	miasta	syryjskie.	Wynikało	to	na	pewno	z	 jego	
położenia	między	dwoma	większymi	i	bardziej	uprzemysłowio-
nymi	ośrodkami	(50	km	w	kierunku	południowym	400	tysięczny	
Homs,	a	140	km	na	północ	milionowe	Aleppo),	ale	też,	mówiąc	
oględnie,	z	niespokojnego	charakteru	jego	mieszkańców.	Hama,	
najmocniejsze	w	kraju	ortodoksyjne	i	wojujące	centrum	Islamu,	
tylko	w	czasie	jednego	ćwierćwiecza	przeżyło	dwa	powstańcze	
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zrywy,	każdy	kończony	bezwzględną	pacyfikacją	przynoszą-
cą	dotkliwe	straty.	Miasto	 jest	 stolicą	mohafazat	 (wojewódz-
twa),	którego	część	stanowią	żyzne	gleby,	dające	wysoką	pro-
dukcję	rolną.	Ma	ono	dobrze	rozwinięte	przetwórstwo	płodów	
rolnych,	ale	znajduje	się	tu	też	wiele	innego	rodzaju	zakładów	
przemysłowych:	jedyna	w	Syrii	stalownia,	jedyna	w	kraju	wy-
twórnia	opon	samochodowych,	cementownia,	zakłady	napraw	
maszyn	rolniczych,	wytwórnia	fajansów.	
	 Ogólny	plan	Hamy	wyszedł	w	1960	roku	spod	sztan-
cy	znanej	ateńskiej	firmy	C.	A.	Doxiadis.	Z	nazwiskiem	i	firmą	
Doxiadis	spotkałem	się	już	po	raz	trzeci.	Pierwszy	raz	w	1961	
roku	w	Waszyngtonie.	
	 -	 Jeśli	 jest	pan	architektem-urbanistą	 -	zwróciła	 się	
do	mnie	żona	amerykańskiego	dyplomaty	-	to	zna	pan	pew-
nie	Constantinosa	Doxiadisa.	To	uroczy	 i	bardzo	 interesujący	
człowiek.	Jako	minister	budownictwa	w	Grecji	odwiedzał	czę-
sto	Amerykę.	Byłam	na	jednej	z	jego	fascynujących	prelekcji,	
dotyczącej	koncepcji	budowy	współczesnych	miast	w	oparciu		
o	wzory	starożytnych	miast	greckich.
	 Po	opuszczeniu	stanowiska	ministra	Doxiadis	założył	
badawczy	instytut	pod	nazwą	„Ekistiks”	oraz	biuro	projektów.	
Wykorzystując	poparcie	dyplomatycznego	 środowiska	ONZ,	
uzyskał	 rozgłos	w	krajach	 rozwijających	 się	 jako	przodujące	
biuro	projektowe.	
	 Drugie	 spotkanie	 z	 firmą	 C.	 A.	 Doxiadis	 miałem		
w	Aleppo	w	1963	 roku.	 Jako	główny	projektant	miasta	zo-
stałem	wówczas	poproszony	o	zaopiniowanie	projektu	rozbu-
dowy	alepińskiego	uniwersytetu,	sporządzonego	przez	zespół	
Doxiadisa.	Moja	krytyczna	opinia,	przedstawiona	senatowi	uni-
wersytetu,	przyczyniła	się	do	odrzucenia	projektu.	
	 A	 teraz	miałem	 przed	 oczami	 sztandarowe	 dzieło	
słynnego	biura	projektów:	

Piątkowy,	świąteczny	wypad	w	góry	w	okolicy	Damaszku.	Od	le-
wej:	Stanisław	Hager,	Wojciech	Mickiewicz,	Maciej	Nowakowski

	 Schemat	miasta,	 stanowiący	 regularną	 szachownicę,	
stosowany	przez	tę	firmę	niemal	bez	zmian	dla	różnych	miast	
Azji	i	Afryki,	nie	pasował	ani	do	istniejących	warunków	przyrod-
niczych,	ani	do	istniejącego	przestrzennego	układu	miasta.	Nie	
przewidywał	on	też	dla	Hamy	ani	możliwości	rozwoju	przemy-
słu,	ani	budowy	nowoczesnego	systemu	drogowego.	Plan	ten	nie	
wywarł	więc	większego	wpływu	na	przestrzenny	rozwój	miasta.	
Był	on	już	w	wielu	miejscach	zmieniany.	
	 Zakładając,	 że	w	okresie	 następnych	dekad	miasto	
będzie	się	już	spokojnie	rozwijać,	przewidziałem	możliwy	wzrost	
liczby	jego	mieszkańców	do	400-500	tysięcy.	Biorąc	pod	uwa-
gę	wiele	 istniejących	 uwarunkowań,	wyznaczyłem	 tereny	 naj-
bardziej	korzystne	dla	rozwoju	funkcji:	rolnictwa	i	ogrodnictwa,	
mieszkalnictwa,	przemysłu.	[...]	s.	300-304

GDAŃSK

[…]	Niemal	 we	wszystkich	 polskich	 miastach	 stosowane	 jest,	
zgodnie	z	zasadą	Edwarda	Gierka	„Zbudujemy	drugą	Polskę”,	
prognozowanie	znacznego	tempa	wzrostu	liczby	mieszkańców,	
wbrew	 istniejącej	 od	 lat	 osiemdziesiątych	 stagnacji,	a	 nawet	
spadku	 zaludnienia,	 nie	 tylko	w	miastach,	ale	we	wszystkich	
krajach	europejskich.	Klinicznymi	przykładami	bezsensownych	
prognoz	są	Gdańsk	i	Warszawa,	które	mimo	dotychczasowe-
go	 już	dwudziestoletniego	regresu	z	uporem	przewidują	po-
dwojenie,	w	ciągu	kolejnych	dwudziestu	lat,	swego	zaludnienia:	
Gdańsk	z	460	tysięcy	do	miliona,	a	Warszawa	z	1600	tysięcy	
do	 trzech	milionów.	Konsekwencją	 tych	 nie	 realnych	prognoz	
jest	planowanie	nadmiernej	podaży	nowych	terenów	budow-
lanych,	nieadekwatnych	ani	do	popytu,	ani	do	możliwości	 ich	
uzbrojenia	w	infrastrukturę	komunalną.	System	budowy	miasta	
na	jego	dalekich	peryferiach	przyczynia	się	do	braku	środków	
na	poprawę	warunków	życia	na	obszarze	istniejącego	zainwe-
stowania,	do	jego	degradacji	i	wyludniania.	s.	361

Z recenzji doktora 
Stanisława Wyganowskiego:

„Praca	 zawiera	 wyjątkowo	 bogaty	 i	 przemawiający	
do	wyobraźni	 zbiór	doświadczeń,	obserwacji	 i	 celnych	
uwag.	Szczególnie	warto	polecić	zapoznanie	się	z	pa-
miętnikami	 Macieja	 Nowakowskiego	 młodym	 ludziom.	
Pokazują	one	 jak	w	 tak	dramatycznie	 trudnym	okresie	
można	tak	wiele	po	sobie	zostawić.”

SPOTKANIU	Z	PROF.	MACIEJEM	NOWAKOWSKIM	
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