
31 marca 2006 roku odszed³ od nas cz³onek
warszawskiego Oddzia³u SARP architekt Jan Dobro-
wolski.

Urodzony w Psarach ko³o Stanis³awowa 25 kwietnia
1920 roku przemierza³ przed wojn¹ ziemie Rzecz-
pospolitej czy to jako wychowanek ogólnie znanego
w Polsce Zak³adu o.o. Jezuitów w ma³opolskim
Chyrowie czy póŸniej jako absolwent liceum po-
morskiego Wejherowa. Wojna przerzuci³a go do
Zakopanego a podhalañskie lasy by³y dla niego
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schronieniem jako ¿o³nierza A.K. W Zakopanem
te¿ pod koniec wojny skorzysta³ z mo¿liwoœci tajnego
nauczania architektury, prowadzonego przez grono
przebywaj¹cych tam wówczas kilku profesorów
i wybitnych architektów z Warszawy.

Z chwil¹ powstania jesieni¹ roku 1945 w Krakowie
Wydzia³u Architektury w ramach t. zw. Wydzia³ów
Politechnicznych Akademii Górniczo-Hutniczej zjawia
siê tam z zamiarem kontynuowania rozpoczêtych
studiów. Na tej Jego drodze zjawia siê jednak nie-
spodziewana przeszkoda. Maj¹c bowiem wyj¹t-
kowe predyspozycje a tak¿e pewne dokonania
w sztuce aktorskiej staje w Krakowie do egzaminu
kwalifikacyjnego w tym zakresie. Wraz z kilkoma
innymi aktorami dzisiejszej ich polskiej ich czo³ówki
uzyskuje odpowiedni dyplom oraz ofertê pracy
w teatrze w £odzi. Teatr wiêc czy architektura?
Wybiera mimo posiadanych ju¿ uprawnieñ aktor-
skich architekturê, któr¹ koñczy w roku 1949.

Ówczesne studia niezagro¿one jeszcze nadcho-
dz¹cym socrealizmem kszta³ci³y w duchu nowo-
czesnej architektury, której jednym z licz¹cych siê
pionierów w przedwojennej Polsce by³ ucz¹cy tam
wówczas prof. Juliusz ¯órawski. On by³ w³aœnie
promotorem projektu dyplomowego Jana Dobro-
wolskiego, którego tematem by³o wolnostoj¹ce
kino.

Sw¹ praktykê architektoniczn¹ poodejmuje
w Warszawie, pocz¹tkowo w pracowni prof.
Bohdana Pniewskiego wspó³pracuj¹c m.in. przy
projekcie Narodowego Banku Polskiego w War-
szawie. Z czasem przenosi siê do Biura Studiów
i Projektów Komunikacji przekszta³conego póŸniej
na Biuro Studiów i Projektów Drogowych i Lotni-
czych, gdzie przez kolejne lata powstaj¹ jego samo-
dzielne ju¿ projekty.

Aby przybli¿yæ Jego sylwetkê w aspekcie twór-
czym warto podaæ tu parê charakterystycznych
obiektów tam zaprojektowanych jak n. p. stacja
Technicznej Obs³ugi Samochodów w Gdyni (by³ to
zreszt¹ obiekt powtarzalny) o ciekawej konstrukcji
i atrakcyjnej formie, uprzytamniaj¹cej, ¿e i tego
rodzaju obiekty wzbogacaæ mog¹ krajobraz miasta.
Powstaje te¿ hotel „Kolejarz” w Zakopanem a tak¿e
niew¹tpliwie szczytowe w Jego architektonicznej
karierze dzie³o, jakim, by³ Miêdzynarodowy Port
Lotniczy na Okêciu w Warszawie, zaprojektowany
wspólnie z ¿on¹ Krystyn¹ Król-Dobrowolsk¹. Autorzy
uzyskuj¹ za ten projekt – z racji jego walorów –
Nagrodê Pañstwow¹, a œwiat Zachodu zwi¹zany
komunikacyjnie w³aœnie z tym miejscem – myœlê
o zagranicznych liniach lotniczych – z zaintere-
sowaniem przyjmuje now¹ polsk¹ architekturê
o nowatorskiej konstrukcji i oryginalnej formie.
Trudno o tym pisaæ, ale ka¿dy – nawet z poza zawo-
dowego œrodowiska – pojmie uczucia autorów,
których obiekt tej klasy zostaje w roku 1998 roze-



brany. Trudno jest te¿ – zw³aszcza w tym miejscu –
analizowaæ przes³anki podjêcia, nie pierwszych i nies-
tety chyba nie ostatnich na terenie Warszawy takich
decyzji.

Dalszy okres Jego zawodowej dzia³alnoœci to praca
w Biurze Studiów i Projektów Handlu Wewnêtrznego
a póŸniej jako rzeczoznawcy Ministerstwa Kultury
i Sztuki. Ca³y czas bardzo wa¿nym by³o dla Niego
znaczenie, jakie ma architektura dla psychiki cz³owieka.
Rezultatem tych przemyœleñ staje siê jego praca
doktorska na Wydziale Architektury Politechniki
Warszawskiej p.t. „Architektura jako czynnik kszta³-
towania struktury psychicznej cz³owieka” przedstawio-
na w roku 1976.

Po zakoñczeniu aktywnoœci zawodowej oddaje siê
fotografii artystycznej, a jego urzekaj¹ce prace w tym

zakresie s¹ zawsze atrakcyjnym dzia³em kolejnych
wystaw Ko³a SARP „Plener”. W pracach Stowarzyszenia
Architektów Polskich bra³ zreszt¹ w ró¿nej formie m.in.
wchodz¹c w sk³ad Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia.
Nale¿a³ równie¿ przez pewien czas do Stowarzyszenia
Autorów ZAIKS wchodz¹c w tym czasie do Rady tego
Stowarzyszenia.

Od paru miesiêcy zaniemóg³ a po kuracji szpitalnej
podjêta rehabilitacja zapowiada³a nawet rych³y powrót
do domu. Nagle utrata przytomnoœci, karetka
pogotowia, szpital w Miêdzylesiu i niespodziewane
odejœcie. Odszed³, ale pozostanie w naszych wspom-
nieniach, w naszej pamiêci.

Tadeusz Barucki


