
Wspomnienie o Œp. Duszanie Poni¿u
(1926 – 2004)

Oczekiwaliœmy jego przylotu na Okêcie w niedzielê.
W czwartek przysz³a telefoniczna wiadomoœæ, ¿e umar³
w œrodê w dalekim Teksasie. Duszan Poni¿ – cz³onek
naszego Stowarzyszenia – nie by³ architektem, lecz
in¿ynierem konstruktorem, ale jego zwi¹zki z archi-
tektur¹, dzia³ania na jej rzecz by³y tak istotne, ¿e sta³
siê jednym z nas.

Pozna³em Go w Lublinie w czasie, gdy s³ychaæ by³o
jeszcze salwy armatnie znad Wis³y, gdy zapisywaliœmy
siê na Wydzia³ Matematyczno–Fizyczno–Chemiczny
nowo zawi¹zanego Uniwersytetu im. Mari i
Curie–Sk³odowskiej. By³ to paŸdziernik 1944 roku,
a nasza decyzja podyktowana by³a tym, ¿e by³y to
studia najbli¿sze naszym politechnicznym zainte-
resowaniom – in¿ynieryjnym i architektonicznym. Ju¿
wtedy zdumiewa³ mnie znajomoœci¹ tematyki
architektonicznej i bodaj¿e z jego ust us³ysza³em po
raz pierwszy nazwisko Le Corbusiera. Studiowaliœmy,
wiêc ca³ki i ró¿niczki oraz poznawaliœmy now¹ dla
nas si³ê Coriolisa, ale na pocz¹tku 1945 roku otwarto
wreszcie oczekiwan¹ przez nas Politechnikê Warszawsk¹
z tymczasow¹ siedzib¹ – jak to oficjalnie okreœlano –
w tym mieœcie.

Rozpoczêliœmy, wiêc nowe studia; On na in¿ynierii,
ja na architekturze – nie rezygnuj¹c jednak z dot¹d
prowadzonych, przez co utrzymywaliœmy dalszy sta³y
kontakt. Nastêpny rok rozdzieli³ nas jednak, bo
przenios³em siê na dalsze studia do Krakowa, a Duszan
koñczy³ swoje w Warszawie. Pracowa³ w œwietnym
biurze, projektuj¹cym architekturê przemys³ow¹,
za³o¿onym przez Jego ojca, a póŸniej zacz¹³ uczyæ
podobnie jak ojciec na Wydziale Architektury
Politechniki Warszawskiej. To zbli¿y³o go bardzo do
œrodowiska architektonicznego, czego rezultatem by³y
wspólne konkursy architektoniczne uwieñczone licz-
nymi nagrodami a tak¿e realizacjami jak np. koœció³
Œw. Zygmunta na Bielanach w Warszawie (Z.Pawelski,
W.Dzier¿awski, D.Karczewska–Poni¿, D.Poni¿).

Bra³ udzia³ i w drugim etapie naszego konkursu
(wspólnie z T.P. Szaferem) na schronisko nad Morskim
Okiem, w którym zaproponowaliœmy doœæ odwa¿nie
jak na tamten czas wisz¹c¹ w tym unikalnym krajobrazie
strukturê. Mimo, ¿e nienagrodzona doczeka³a siê
w literaturze zachodniej komentarzy, ¿e „w Polsce
proponuje siê ju¿ te¿ takie rzeczy”. Doktorat opra-
cowany na Wydziale Architektury na temat mo-
dularnoœci w tradycyjnej architekturze Japonii wzmac-
nia jego pozycjê, ale ówczesne warunki polityczne nie
pozwalaj¹ na rozwiniêcie jej w skali miêdzynarodowej.
Wykorzystuje, wiêc swoje s³oweñskie korzenie dla
uzyskania obywatelstwa jugos³owiañskiego, co
umo¿liwia mu wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Tam
poœwiêca siê ca³kowicie pracy dydaktycznej pocz¹tkowo
na Uniwersytecie Iowa w Ames, a nastêpnie na Uni-
wersytecie A.M. w College Station w Teksasie, gdzie
pracuje nawet po przejœciu na emeryturê. Mia³em
parokrotnie okazjê doœwiadczyæ jak by³ tam ceniony
i jak ¿yczliwy by³ stosunek do niego tamtejszych
studentów. Tak istotne zmiany w jego ¿yciu nie
wy³¹czy³y z Jego œwiadomoœci Polski, któr¹ odwiedza³
i dzieli³ siê tu wiadomoœciami z szerokiego œwiata.

Gdzieœ w latach 90–tych pojecha³em z Nim do
Lwowa, do miasta, w którym siê urodzi³. Wêdrowaliœmy
po £yczakowie do koœcio³a Œw. Antoniego, gdzie by³
chrzczony, do stoj¹cej na przeciw szko³y, do której
chodzi³ i nie tak bardzo oddalonego domu, w którym
mieszka³. A póŸniej na Cmentarzu £yczakowskim
szukaliœmy odgrzebuj¹c ziemiê i sterty liœci, – aby
w koñcu znaleŸæ – groby dziadków.

Parê lat póŸniej wybraliœmy siê ponownie razem
na Krym. Ja, aby dotrzeæ wreszcie do niedostêpnego
dot¹d Sewastopolu a zw³aszcza do po³o¿onych tam
greckich ruin, Duszan zaœ, aby poznaæ z pierwszej rêki
atrakcje ca³kowicie nieznanego dot¹d przez niego



œwiata. Podziwia³em jego tolerancjê i ¿artobliw¹
pob³a¿liwoœæ, a przy tym niezwyk³¹ ³atwoœæ nawi¹zy-
wania kontaktów, bezpoœrednich rozmów, prze-
nikniêtych ¿yczliwoœci¹ i uœmiechem.

Taki w³aœnie uœmiech spotyka³em zawsze, gdy
wêdruj¹c ró¿nymi szlakami USA, skrêca³em zawsze

do College Station, aby Go odwiedziæ.
Bêdzie nam bardzo, bardzo brak tego przyjaznego,

szerokiego uœmiechu.

Tadeusz Barucki


