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MICHA¸ TADEUSZ WITWICKI
1921-2007

wspomnienie

Dnia 10 lipca 2007 r. zmar∏
Micha∏ Tadeusz Witwicki,

architekt i konserwator zabyt-
ków, autor wielu publikacji po-
Êwi´conych ochronie zabytków
architektury i krajobrazu kultu-
rowego.

Urodzi∏ si´ 22 lipca 1921 r.
we Lwowie. Ojciec, Tadeusz,
pracowa∏ w kuratorium jako
wizytator szkó∏. Matka, Maria, 
z domu Bobiƒska, by∏a wnucz-
kà Wojciecha Gersona. W 1939 r.
ukoƒczy∏ lwowskie III Gim-
nazjum i Liceum im. Króla 
Stefana Batorego. Po wybuchu 
II wojny Êwiatowej we wrzeÊniu
1939 r. walczy∏ w obronie Lwo-
wa w ochotniczym batalionie do-
wodzonym przez gen. Mariana
Januszajtisa-˚egot´. W l. 1939-
1942 pracowa∏ jako inwentary-
zator mieszkaƒ, laborant w In-
stytucie Weigla, modelarz w pra-
cowni architekta Janusza Wit-
wickiego, swojego stryjecznego
brata, twórcy „Panoramy Pla-
stycznej Dawnego Lwowa”. Po
przeprowadzce w marcu 1942 r.
do Warszawy znalaz∏ zatrudnie-
nie w Fabryce Parowozów Za-
k∏adów Ostrowieckich kolejno
jako robotnik, kierowca suwni-
cy, kreÊlarz w biurze konstruk-
cyjnym. Ponadto trudni∏ si´ 
wydawaniem powielanych pod-
r´czników do prawa jazdy,
sprzeda˝à kosmetyków, a nawet
produkcjà bimbru.

Wstàpi∏ do Armii Krajowej,
przybierajàc konspiracyjny pseu-
donim Ludwik na czeÊç starsze-
go brata, Ludwika, który zginà∏
w walkach 1920 r. w Powsta-
niu Warszawskim walczy∏ w sze-
regach Zgrupowania Chrobry II.

Od paêdziernika 1944 r. prze-
bywa∏ w niewoli niemieckiej 
w obozie GrossBorn IID, oswo-
bodzonym przez wojska angiel-
skie 2 maja 1945 r.

W l. 1945-1947 mieszka∏ 
w Niemczech Zachodnich. Tam
wzià∏ Êlub z Emilià Radkiewicz
i tam urodzi∏ mu si´ syn
Andrzej. 

W marcu 1947 r. powróci∏
do kraju. Poczàtkowo zamiesz-
ka∏ w ¸odzi, potem przeniós∏ 
si´ do Falenicy pod Warszawà.
Pracowa∏ jako kreÊlarz w G∏ów-
nym Urz´dzie Planowania Przes-
trzennego. W 1949 r. rozpoczà∏
studia na Wydziale Architek-
tury Politechniki Warszawskiej,
które ukoƒczy∏ w 1954 r. W tym
te˝ roku przeprowadzi∏ si´ do
Warszawy. 

W ˝yciu rodzinnym równie˝
nastàpi∏y zmiany. Ma∏˝eƒstwo 
z Emilià nie okaza∏o si´ trwa∏e.
Po rozwodzie o˝eni∏ si´ z Irenà
Wardeckà. Z tego zwiàzku po-
chodzà córka Ewa i syn Jacek.

Po zakoƒczeniu studiów zo-
sta∏ na uczelni, w Katedrze Ur-
banistyki Zak∏adu Historii Bu-
dowy Miast Wydzia∏u Archi-
tektury PW. W 1963 r. prze-
szed∏ do Mi´dzyuczelnianego Za-
k∏adu Podstawowych Proble-
mów Urbanistyki, Architektu-
ry i Budownictwa Ministerstwa
Szkó∏ Wy˝szych, którego pra-
cownikiem by∏ do roku 1966. 
W tym czasie pracowa∏ tak˝e ja-
ko projektant w Miastoprojekcie
ZOR – pracownia Nowe Tychy
(1954-1956) i w Ministerstwie
Kultury i Sztuki, w Centralnym
Zarzàdzie Muzeów i Ochrony Za-
bytków (1956-1958). W l. 1950-
1966 zwiàzany by∏ równie˝ 
z Gospodarstwem Pomocni-
czym Politechniki Warszawskiej.
Nast´pne miejsca pracy to In-
stytut Budownictwa Mieszka-
niowego (1967), Instytut Urba-
nistyki i Architektury (1968-
1973) i Instytut Kszta∏towania
Ârodowiska (1974-1976). Praco-
wa∏ te˝ za granicà: w roku 1966
w Pracowni Architektonicznej
A. i M. Pionchon w Lyonie
(Francja), a od 1976 do 1982 r.
w Algierii, w biurach projektów
COMEDOR i ECOTEC w Algie-
rze. Od roku 1982 bra∏ udzia∏ 
w pracach Zespo∏u Ekspertów
Mi´dzyresortowej Komisji ds.
Rewaloryzacji Miast, nast´pnie
Zespo∏u Ekspertów OÊrodka Do-
kumentacji Zabytków, wreszcie
zosta∏ niezale˝nym rzeczoznaw-
cà Ministra Kultury oraz Stowa-
rzyszenia Konserwatorów Za-
bytków. Udziela∏ si´ w Lubus-
kim Towarzystwie Naukowym,
w Polskim Towarzystwie Heral-
dycznym, wchodzi∏ w sk∏ad
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Wojewódzkiej Rady Ochrony
Zabytków w Lublinie, by∏ tak˝e
cz∏onkiem Stowarzyszenia Kon-
serwatorów Zabytków i cz∏on-
kiem ICOMOS-Polska. Z racji
swojej wojennej przesz∏oÊci zasi-
li∏ szeregi Zwiàzku Powstaƒców
Warszawskich.

Micha∏ Witwicki poÊwi´ci∏
swoje ˝ycie zawodowe przede
wszystkim zabytkom. By∏ auto-
rem bàdê wspó∏autorem licz-
nych publikacji na temat kon-
serwacji zabytków architektury
i urbanistyki, m.in. wielu stu-
diów historyczno-urbanistycz-
nych oraz prac dotyczàcych me-
tod i kryteriów oceny wartoÊci
zabytkowej historycznych ze-
spo∏ów miejskich i obiektów ar-
chitektury historycznej. Znacznà
cz´Êç jego dorobku stanowià te˝

opracowania i ekspertyzy nie-
publikowane. Zajmowa∏ si´ pro-
jektowaniem odbudowy i roz-
budowy oraz restauracjà zabyt-
kowych budowli, m.in. ratusza
w Ko˝uchowie, Zamku Ksià˝àt
Pomorskich w Dar∏owie, pa∏acu
w Budziszynie czy wie˝y ratuszo-
wej w G∏ubczycach, projektowa∏
osiedla w Nowych Tychach, zaj-
mowa∏ si´ projektem zagospo-
darowania przestrzennego cen-
trum Zàbkowic Âlàskich. Wiele
jego prac projektowych pow-
sta∏o w Algierii, m.in. jest twór-
cà koncepcji modernizacji Kaz-
by – starej dzielnicy w Algierze.

SpoÊród bardzo wielu s∏u˝-
bowych wyjazdów zagranicz-
nych wymieniç mo˝na m.in.
udzia∏ w konferencjach dotyczà-
cych rewaloryzacji zespo∏ów za-

bytkowych w Weimarze, Rosto-
ku, Pary˝u i Dijon, urbanistyki
i mieszkalnictwa w Sewilli czy
ochrony zabytków w Kordobie. 
Micha∏ Tadeusz Witwicki od-
znaczony zosta∏ Krzy˝em Armii
Krajowej, Krzy˝em Powstania
Warszawskiego, dwukrotnie Me-
dalem Wojska oraz Odznakà
Orlàt Lwowskich. Otrzyma∏ Na-
grod´ Stowarzyszenia Konser-
watorów Zabytków im. H. Pieƒ-
kowskiej i J. ¸omnickiego,
Z∏otà Odznak´ Opiekuna Za-
bytków, odznak´ Zas∏u˝ony dla
Warszawy, Medal Prezydenta
Miasta Lublina. 

By∏ cz∏owiekiem bez reszty
oddanym sprawie ochrony za-
bytków i ca∏ego naszego dzie-
dzictwa kulturowego. B´dzie go
nam bardzo brakowa∏o.
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M icha∏  Tadeusz Witwicki,
an architect and conserva-

tor of historical monuments,
was born on 22 July 1921 in
Lwów. After the outbreak of
World War II in September
1939, he defended his home-
town. In March 1942, Witwicki
moved to Warsaw, where he
joined the Home Army and par-
ticipated in the Warsaw Up-
rising. From October 1944 to 
2 May 1945 he was a prisoner
of the German GrossBorn IID
camp. 

After the Second World War,
Witwicki took up residence in
West Germany and in 1947 he
returned to Poland. At first, he
lived in ¸ódê  and subsequent-
ly in Falenica near Warsaw. In
1949, Witwicki began study-
ing at the Department of
Architecture of the Warsaw
University of Technology, from

which he graduated in 1954. 
In that same year, he moved to
Warsaw. 

Upon his graduation, Witwicki
remained at the University of
Technology, at the Chair of
Urban Planning of the Institute
of the History of Urban Con-
struction at the Department of
Architecture. Subsequently, he
worked in, i.a. the Ministry of
Culture and Art, the Institute of
Urban Planning and Architec-
ture, and the Institute of the
Creation of the Environment.
Witwicki also worked abroad:
in the A. and M. Pionchon
Architectural Workshop in Lyon
(France) and in bureaus 
of the COMEDOR and ECOTEC
projects in Algiers. He is the
author of a conception of the
modernisation of the old Kasbah
quarter in Algiers. Witwicki par-
ticipated in the works of the

Expert Team of the Inter-
Ministerial Commission for the
Revalorisation of Towns, fol-
lowed by the Expert Team of
the Centre for the Documen-
tation of Historical Monuments,
and finally became an inde-
pendent expert of the Minister
of Culture and the Historical
Monuments and Art Conser-
vation Association. A member of
the Historical Monuments and
Art Conservation Association
and ICOMOS-Polska. 

Micha∏ T. Witwicki is the
author and co-author of numer-
ous publications about the con-
servation of architectural and
urban planning historical mon-
uments. He was actively involv-
ed in the planning of rebuilding,
expanding and restoring histori-
cal buildings. Micha∏ T. Witwicki
died on 10 July 2007. 




