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„STAŚ” (1928 – 2008)

K
iedy wczoraj, na początku  posiedzenia Rady Wydzia-
łu żegnaliśmy Go minutą ciszy, nasz Dziekan Maciej 

Kysiak powiedział: „Odszedł Staś. Pozwalam sobie na taki 
zwrot, bo taki przecież był: ciepły i bliski”. Wielu z nas też 
tak do Niego się zwracało i tak odbierało Jego osobisty 
urok. Nie wyglądał na kogoś, kto w październiku skończył-
by 80 lat. Kiedy chyba ostatni raz widzieliśmy się jesienią 
w Kazimierzu, którego też był miłośnikiem, wyglądał jak 
zawsze młodziej od swoich lat. Taki był w pasji podróżo-
wania, w słowach i twórczym działaniu do ostatnich dni. 

dobrze miejscem, z pozostawionym tam bratem, dla mnie 
miejscem tylko odwiedzanym. Kiedyś, zrobiliśmy w SAR-
Pie wspólną wystawę rysunków wileńskich. Musiałem 
Go do tego namawiać, bo mimo świetnego oka i dobrej, 
własnej kreski, krępował się pokazywać publicznie swoje 
prace. Taki właśnie był.

Zawodowy sukces zaczął się wcześnie: tuż po wspól-
nych z Witoldem Benedekiem i  Władysławem Strumiłło  
studiach na warszawskim Wydziale Architektury, w 1954 
roku zwyciężyli w konkursie SARP na budynek Akademii 

Muzycznej na Okólniku. Ukończona w 1964 roku 
realizacja, swoją wysoką jakością architektoniczną 
i znakomitą akustyką sali koncertowej, postawi-
ła ich od razu wysoko w zawodowej konkurencji. 
Po wyjeździe Strumiłły do Stanów pracowali  w ze-
spole Benedek-Niewiadomski, między innymi reali-
zując pokonkursowe opracowanie nowego campu-
su  Uniwersytetu  Gdańskiego. Równolegle Stanisław 
Niewiadomski stał się współautorem przepraw 
mostowych: Łazienkowskiej i Świętokrzyskiej (1961) 
i projektu architektury Mostu Łazienkowskiego (1967). 
Od 1992 roku tworzą pracownię BNS, dookoptowu-
jąc Krystynę Szypulską. Kolejne lata przynoszą liczne 
i udane realizacje, przede wszystkim  obiektów szkół 
wyższych i szkół: Szkoła Przymierza Rodzin na Ursy-
nowie (2000), Wydział Biologii UW (2000), Biblioteka 
Uniwersytetu w Białymstoku (2002), Biblioteka Aka-
demii Podlaskiej w Siedlcach (2003), Wydział Biologii 
UAM w Poznaniu (2005) czy wreszcie tak znakomi-
cie przyjęty przez społeczność warszawską Gmach 
Wydziału Prawa i Administracji UW – Collegium Iu-
ridicum III, który w 2005 roku zwyciężył w konkursie 
na architektonicznego Ulubieńca Warszawy. 

Kiedy przypatrywałem się autorskim projektom 
i realizacjom podczas wystawy Honorowej Nagrody SARP, 
mimo, iż większość z nich znałem z wizji lokalnych, raz 
jeszcze – może przez kompleksowe zobaczenie  tej archi-
tektury, miałem odczucie  najczystszej zazdrości zawodo-
wej. Jest to bowiem architektura pięknego umiaru, prawie 
klasyczna w tym najlepszym i współczesnym rozumieniu 
tego pojęcia, mądra ekonomiką przestrzeni i skromnością 
materiałów. A równocześnie – co znakomicie widać po ar-
chitekturze Akademii Muzycznej – wytrzymująca znako-
micie upływ czasu.

Staś nie zobaczy już zakończenia realizacji według 
ich projektu Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 
UAM w Poznaniu, i nie będzie – przynajmniej w ziemskim 
wymiarze – znał wyników konkursu na Bibliotekę PB: 
ostatniego wyścigu zawodowego, do którego już wystar-
tował i biegł…

Może to najlepszy symbol pożegnania Architekta. 

arch. Konrad Kucza-Kuczyński 

Odejście Stanisława Niewiadomskiego, to zasko-
czenie i wielka strata nie tylko dla warszawskiego środo-
wiska architektów. Należał przecież od lat, w nierozłącznej 
parze zawodowej z Witoldem Benedekiem, do czołowych 
architektów polskich ostatniego pięćdziesięciolecia. Jesz-
cze tak niedawno, może zbyt późno, bo w grudniu 2006 
roku, otrzymali najwyższe stowarzyszeniowe wyróżnienie: 
Honorową Nagrodę SARP 2006. Kiedy w ramach jury Na-
grody pisałem tekst uzasadnienia, oczywiste było podkre-
ślenie przede wszystkim trwałości poglądów i powstałej 
w ich wyniku równie trwałej moralnie architektury. Staś 
był taki też jako człowiek, jako kolega w zawodzie: mądry, 
przejrzysty, odporny jak mało kto na komercyjne pokusy. 
To może dlatego, poświęcając się  przez trzy kadencje pre-
zesowaniu Oddziałowi Warszawskiemu SARP: 1975-1983, 
przeprowadzał Oddział przez mroki stanu wojennego. 

Zawsze z lekkim uśmiechem na twarzy – „poprawiał” 
średnią zespołu z Witoldem – z gotowymi powiedzonka-
mi na różne okazje. Łączył nas kresowy, wileński akcent 
miejsca urodzenia. Dla Niego Wilno było zapamiętanym 


