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Prawdziwy przyjaciel architektury in¿ynier, dr. nauk.
techn. Wac³aw Zalewski,dr h.c. Politechniki
Warszawskie j ,  profesor emerytowany MIT,
najpowa¿niejszej uczelni technicznej w USA w swoim
czasie cz³onek SARP i niew¹tpliwie serdeczny przyjaciel
architektów, zw³aszcza tych, którym dane by³o z nim
wspó³pracowaæ, obchodzi 85-lecie swych urodzin.
Z tej okazji w Szkole Architektury i Planowania
Przestrzennego MIT w Cambridge Mass. otwarta zosta³a
w dniu 20 kwietnia br. wystawa jego twórczoœci pod
tytu³em „ Shaping structures”, która otwarta bêdzie
do 15 wrzeœnia br.

Wac³aw Zalewski rozpocz¹³ swe studia in¿ynieryjne
na Politechnice Warszawskiej przed wojn¹ (1935-1939)
uzyskuj¹c ostatecznie dyplom na Politechnice Gdañskiej
w roku 1947. Wypada te¿ podaæ, ¿e w czasie wojny
walczy³ w szeregach AK na Czerniakowie i w Lasach
Kabackich. Po uzyskaniu dyplomu pracowa³ równolegle
w najbardziej wyspecjalizowanym w zakresie konstrukcji
Biurze Studiów i Projektów Budownictwa Przemys-
³owego w Warszawie (1948-1962) oraz dydaktycznie
na Politechnice Warszawskiej (1950-1951 i 1956-
1962). Uwa¿aj¹c, ¿e swoista obserwacja obliczeniowa
w projektowaniu konstrukcji jest szkodliwa, bo
ogranicza formowanie siê intuicji konstrukcyjnej,
os³abiaj¹c zarazem potencja³ twórczy, sta³ siê w swym
dzia³aniu bardzo bliski œrodowisku architektonicznemu.
Satysfakcj¹ by³o obserwowaæ jak inspiracyjnie
wspó³dzia³a³ z architektami id¹c z jednej strony œladami
ich myœli a z drugiej podpowiadaj¹c im przydatne do
ich realizacji mo¿liwoœci konstrukcyjne. Wspó³-
uczestniczy³ w projektowaniu najbardziej znanych w Pol-
sce – w³aœnie z racji swych nowatorskich konstrukcji
– obiektów takich jak hala widowiskowo-sportowa
w Katowicach czy Supersam w Warszawie.

W roku 1962 wyjecha³ do Wenezueli, gdzie podj¹³
pracê jako tzw. Visiting professor na Universidad de
los Andes w Meridzie ( 1962-1963). Da³ siê tam poznaæ

jako znakomity konstruktor, udzielaj¹c konsultacji
w powa¿nych przedsiêwziêciach podejmowanych przez
Ministerstwo Robót Publicznych i bank Banco Obrero
w Caracas (1964-1966). Zaproszony w roku 1965 do
USA jako visiting professor przez MIT w Cambridge
pozosta³ ju¿ tam na sta³e a¿ do czasu swego przejœcia
na emeryturê. Nie straci³ jednak kontaktu z Wenezuel¹
zarówno dydaktycznego jak i praktyczno-zawodowego,
poniewa¿ tam w³aœnie powsta³o szereg dalszych jego
budowli o nowatorskich konstrukcjach jak areny
sportowe z wisz¹cym dachem w Maracaibo i w Bar-
celonie (1964-1967),prefabrykowany system budowy
szkó³ i uniwersytetów w Caracas, Walencji i Meridzie
(1964-1970), eksperymentalna konstrukcja ³upiny
¿elbetowej wznoszonej bez szalunku w Maracaibo
(1965-1966),konstrukcja Muzeum Sztuk Piêknych
w Caracas (1966-1973), nowy system uprzemys³owionej
budowy domów mieszkalnych „SIMIX” wykorzystany
w Caracas i Maracaibo (1968-1978), dwa 30-
kondygnacyjne biurowce w Caracas, szko³y, szpitale
i budynki mieszkalne w Wenezueli (1974-1978) a tak¿e
koncepcja konstrukcyjna Pawilonu Wenezueli na
Œwiatowej Wystawie EXPO '92 w Sewilli. W USA jego
praca by³a nastawiona bardziej na teoriê i studia,
których wyniki wykorzystywano na MIT. W rezultacie
tych dzia³añ uzyska³  te¿ szereg patentów na terenie
USA , Francji (konstrukcje l¿ejsze od powietrza) i Unii
Europejskiej.

Swe osi¹gniêcia przekazywa³ równie¿ naszemu
œrodowisku w Polsce czy to wspó³pracuj¹c nad ró¿nymi
koncepcjami jak np. tak zwane „nawiœla” czyli system
przejœæ przez Wis³ê w Warszawie w sposób istotny
zbli¿aj¹ce jej oba brzegi (J. Staniszkis, W. Zab³ocki)
czy te¿ przekazuj¹c w drodze wyk³adów swoje
najnowsze pomys³y konstrukcyjne jak np. systemy
konstrukcji sk³adanych. Jeden taki przyk³ad, w którym
szereg prêtów trzymanych w rêku zamienia siê za
jednym poci¹gniêciem w konstrukcjê kopu³ow¹
przedstawia zamieszczona tu fotografia z jego wyk³adu
w siedzibie SARP w Warszawie.

Pisz¹c to nie mogê na zakoñczenie pomin¹æ refleksji,
¿e w³aœnie teraz  w Warszawie podejmowane s¹
usi³owania rozebrania pawilonu Supersamu, w którym
zastosowa³ on jedn¹ ze swych unikalnych konstrukcji
przydaj¹c¹ temu obiektowi tak oryginalne i piêkne
przekrycie dachowe W tym samym czasie kiedy w USA
jego osi¹gniêcia pokazywane s¹ w najwa¿niejszym
dla techniki tego kraju miejscu jako przyk³ady godne
uwagi i nowatorskiego wykorzystania u nas myœli siê
o zniszczeniu jego najpowa¿niejszego dzie³a jakie
zrealizowa³ w Polsce.
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Wac³aw Zalewski – przyjaciel architektury

Wac³aw Zalewski prezentuje w SARP system konstrukcji sk³adanej.
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