
pokoleń akcja wydawnicza t rwa nadal. Byłaby to wiel-
ka strata , aby tego typu publikacje były nieobecne i 
nieznane mieszkańcom starożytnego grodu nad Wisłą. 

Bez tego rozdziału, rzetelnie opracowanego i udoku-
mentowanego, historia Płocka obejść się nie może. 
Stanowi on bowiem je j immanentną składową. 

Ten krótk i przyczynkarski tekst chciałbym zilustro-
wać kilkoma znakomitymi rysunkami Jakowa G u t e r -
mana i Dawida Tuszyńskiego, k tóre zostały zamiesz-
czone w książce. 

Tomasz Wiśniewski 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY 

Dr n. tech. Tadeusz Ko 
W dniu 19 października 1988 r. odszedł od 

nas na zawsze Kolega Tadeusz Kowalczyk. 
Zmarł w wieku 52 lat w pełni sił twórczych. 
Śmierć Jego była zaskoczeniem dla wszystkich, 
wiedzieliśmy, że idzie do szpitala na obserwa-
cję. W klinice przy ul. Spartańskiej w Warsza-
wie przeszedł dokładne specjalistyczne bada-
nia. Okazała się konieczna operacja. Podobnych 
przeprowadzano wiele w II Klinice Kardiolo-
gicznej Instytutu Kardiologii w Warszawie. 
Przeprowadzenie operacji dawało dużą szansę 
powrotu do zdrowia i pracy. Tragiczna pomył-
ka producenta leków, który w opakowaniu o-
znakowanym jako płyn fizjologiczny dostarczył 
wodę destylowaną, spowodowała zgon, który 
był zaskoczeniem dla wszystkich. 

Odszedł od nas nieodżałowanej pamięci Ko-
lega. Wszyscy bardzo ceniliśmy Tadeusza. Był 
dla nas Kolegą, przyjacielem, szefem, zawsze 
sumiennym, pełnowartościowym pracownikiem 
na każdym stanowisku, a przede wszystkim 
Człowiekiem wielkiego serca i kultury osobis-
tej. 

Całe swe życie zawodowe poświęcił plano-
waniu przestrzennemu. W 1961 r. rozpoczął 
pracę w służbach planowania przestrzennego 
w Gostyninie. Długie lata pracował na stano-
wisku Kierownika Powiatowej Pracowni Ur-
banistycznej. Spod Jego ręki wyszło wiele o-
pracowań dotyczących byłego powiatu gosty-
nińskiego. Szczególną troską otaczał tereny o 
walorach turystyczno-rekreacyjnych. Od roku 
1975 r. pracował w Wojewódzkim Biurze Pla-
nowania Przestrzennego w Płocku. Jego autor-
stwem był Plan Zagospodarowania Wojewódz-
twa oraz liczne prace związane z ochroną śro-
dowiska naturalnego. Plan Województwa Płoc-
kiego uzyskał wyróżnienie na Krajowym Prze-
glądzie — za szczególnie wnikliwe potraktowa-
nie problematyki ochrony środowiska natural-
nego. Pracę zawodową zakończył na stanowis-
ku Dyrektora WBPP w Płocku." 

Okazał duże umiejętności organizacyjne, a 
dodatkowo dał się poznać jako szef wymagają-
cy, sprawiedliwy, darzący dużym szacunkiem 
swoich pracowników. Ceniliśmy Go bardzo. 
W trakcie wielce wytężonej pracy nie zabra-
kło Mu nigdy czasu na pogłębienie wiedzy za-
wodowej. Posiadał pełny zakres uprawnień 
projektowych w zakresie planowania przest-
rzennego i budownictwa. W latach 1971-75 u-
kończył Specjalistyczne Studium Podyplomowe 

ualczyk—nie żyje. 
w zakresie Planowania Przestrzennego na Wy-
dziale Architektury Politechniki Warszawskiej. 
Jego praca uzyskała nagrodę Ministra Budow-
nictwa. 
W latach 1975—1979 był słuchaczem 4-letnie-
go Studium Doktoranckiego. W roku 1980 na 
Wydziale Architektury Politechniki Warszaw-
skiej uzyska stopień doktora nauk technicz-
nych. Praca doktorska — której recenzentem 
był m.in. prof. A. Ciborowski została opubliko-
wana nakładem Polskiej Akademii Nauk w 
Warszawie i nagrodzona przez Ministra Admini-
stracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Śro-
dowiska. 

W ramach seminariów dyplomowych prowa-
dził zajęcia ze studentami w Instytucie Budo-
wnictwa — Politechniki Warszawskiej — Fi-
lia w Płocku. W latach 1983-86 pracował w 
Algerii. Był wykładowcą na Wydziele Archi-
tektudy Uniwersytetu Technicznego w Oranie 
oraz projektantem wielu szczegółowych pla-
nów miasteczek arabskich. 

Niezależnie od pracy zawodowej pełnił wie-
le funkcji społecznych. Był członkiem TUP-u 
i Towarzystwa Naukowego Płockiego. Jako 
członek Kolegium Redakcyjnego „Notatek 
Płockich" — był autorem licznych artykułów 
oraz opracowań naukowych związanych z re-
gionem płockim. 

Wytężona praca zawodowa nie odbywała się 
kosztem rodziny. Był wzorowym, ogólnie po-
dziwianym mężem i ojcem. Odszedł od nas 
nagle — kiedy czekaliśmy na dalsze Jego pra-
ce. Straciliśmy Kolegę — człowieka szlachet-
nego, prawego i życzliwego o wielkim sercu 
i umyśle. Na zawsze pozostanie wnaszej pa-
mięci. 

W uznaniu zasług dr Tadeusz Kowalczyk o-
prócz wielu udokumentowanych sukcesów za-
wodowych posiadał odznaczenia za zasługi dla 
województwa warszawskiego i płockiego, wzo-
rowego pracownika administracji państwowej 
oraz Brązowy Krzyż Zasługi. Odznaczenia te 
nie odzwierciedlają w pełni Jego dorobku. Naj-
trwalszym Jego pomnikiem będą realizacje pro-
jektów oraz pamięć zachowana nie tylko w 
sercach najbliższych, ale wszystkich, którzy 
Go znali. 

Cześć Jego Pamięci! 

BARBARA PIOSIK 
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