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WSPOMNIENIA POSTHUMOUS TRIBUTES

Sylwetka tak znakomitej postaci, jaką w polskiej
kulturze i nauce był prof. Wiktor Zin, wymaga sze-
rokiego opracowania. W krótkiej wypowiedzi,
w której zapewne nie uda mi się uniknąć subiekty-
wizmu, chciałbym syntetycznie przedstawić wy-
brane wątki dające obraz tego wszechstronnego
i znakomitego twórcy.

Dla niektórych osób miejsce urodzenia jest
wielce zobowiązujące, pozostawia trwały ślad w ży-
ciu oraz staje się nie tylko źródłem wspomnień,
ale w zasadniczy sposób inspiruje późniejsze do-
konania. Wydaje się, że właśnie Hrubieszów z cza-
sów minionych i tych całkiem współczesnych był
dla Profesora motywem przewodnim w wielu dzie-
dzinach jego działań. Wspominania o najbliższej
rodzinie, o przyjaciołach i bardzo szerokim gronie
ludzi z nim związanych wypełniały książki i opo-
wiadania, a niezliczona ilość anegdot, którymi Pro-
fesor przeplatał rozmowy, zwykle w jakimś mo-
mencie dotykała hrubieszowskich sentymentów.
Wypada nadmienić, że Hrubieszów prawa miej-
skie otrzymał już w 1400 roku, a pod koniec XV
wieku był stolicą diecezji. O tej historii świadczą
zachowane zabytki, jak chociażby dawny klasztor
oo. Dominikanów, kościół św. Mikołaja, dwie cer-
kwie: jedna grekokatolicka, a druga prawosławna,
dwór rodziny Du Chateau. Tam Stanisław Staszic
założył słynne Hrubieszowskie Towarzystwo Rol-
nicze, tam urodził się również Bolesław Prus.

Profesor urodził się w Hrubieszowie 14 wrze-
śnia 1925 roku w domu przy ulicy Kilińskiego. Jego
dziadek i ojciec prowadzili pracownię malarsko-
pozłotniczą. Dziadek terminował w wielopokole-
niowej pracowni mistrzów Bilińskich wywodzą-
cej się z malarni króla Stanisława Augusta. W mło-
dości Profesor bacznie obserwował wykonywane
przez dziadka i ojca prace i był ich pojętnym
uczniem. W czasie okupacji w jego domu rodzin-
nym przebywało kilku profesorów – historyków
sztuki i etnografów z uniwersytetu w Poznaniu,

którzy w rozmowach dzielili się swą wiedzą. Przez
pewien czas mieszkał tam również Bolesław Le-
śmian. W Hrubieszowie pojawił się też uczeń Re-
pina, profesor rysunku i malarstwa J. Aleksandrow,
który był pierwszym nauczycielem Profesora w za-
kresie zasad geometrii, perspektywy i rysunku.
Wkrótce opracował album z rysunkami Hrubieszo-
wa, za który marszałek Edward Rydz-Śmigły przy-
znał mu stypendium umożliwiające naukę w gim-
nazjum. Niewątpliwie ta szczególna atmosfera ro-
dzinnego domu i Hrubieszowa wywarła wpływ na
jego późniejsze losy.

W roku 1946 Wiktor Zin przyjechał do Krako-
wa, gdzie rozpoczął studia na powstałym w roku
1945 Wydziale Architektury. Wydział ten, będący
wówczas w ramach nowo utworzonych Wydzia-
łów Politechnicznych przy Akademii Górniczej, do
roku 1948 zajmował część pomieszczeń budynku
nr 5 w Zamku Królewskim na Wawelu, a następ-
nie został przeniesiony do budynku przy ul. War-
szawskiej. W roku 1954 Wydziały Politechniczne
zostały przekształcone w samodzielną uczelnię –
Politechnikę Krakowską.

W swoich pamiętnikach Wiktor Zin w sposób
szczególny wspominał ten czas. Obcowanie sam na
sam z historią, przeszłością i pięknem zamku. Wykłady
ze znakomitymi profesorami jakimi byli między innymi:
Adolf Szyszko-Bohusz i Witold Dalbor, sprawiły że póź-
niej tak mocno ukochałem zabytki i historię – szkoda tyl-
ko, że przygoda na Wawelu trwała zaledwie jeden rok.

Jako student pierwszego roku Wiktor Zin został
asystentem profesora Witolda Dalbora. W tym cza-
sie często bywał zapraszany do pracowni prof. Lu-
domira Sleńdzińskiego1, z którym zaczął współpra-
cować. Wykonywał wówczas, również na zamówie-
nia, wiele rysunków: pejzaży, portretów, detali ar-
chitektonicznych. W tym czasie powstały ilustracje
do atlasu anatomii, słynny zielnik oraz ilustracje i opi-
sy detali odzyskanego ołtarza Wita Stwosza. Tak
wspomina ten okres Profesor: (...) w mojej artystycz-
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Ryc. 1. Profesor Wiktor Zin w obiektywie artysty fotografika Jana Zycha
Fig. 1. Professor Wiktor Zin as seen by the artist photographer Jan Zych

Ryc. 3. Jasna Góra, kaplica Matki Bożej, prospekt organowy (fot. autora)
Fig. 3. Jasna Góra, the chapel of Mother of God, the church organ
(photo: author)

Ryc. 2. Jasna Góra. Brama Jana Pawła II (fot. autora)
Fig. 2. Jasna Góra, the Gate of Jan Paweł II (photo: author)

nej drodze – bo przecież architektura też jest zajęciem arty-
stycznym – malarstwo odgrywało niepoślednią rolę. Ono
bratało się z architekturą. I to od samego początku, kiedy
miałem honor i radość spotkać się z Ludomirem Sleńdziń-
skim, prodziekanem Wydziału Architektury, a przed wojną
dziekanem Wydziału Malarstwa na Uniwersytecie Stefa-
na Batorego w Wilnie. Zdarzył o wszystkim jak zwykle
przypadek. Mieszkając u Augustianów, miałem ustawio-
ny zegar biologiczny na ranne wstawanie. Zrywałem się
z łóżka już o godzinie piątej. A w pół godziny później
byłem na Wydziale Architektury (...), na drugim piętrze
był zakład rysunku, w którym swoją pracownię miał wła-
śnie Sleńdziński. On też należał do grupy rannych ptasz-
ków, więc często spotykaliśmy się na korytarzu. Po któ-
rymś z kolei „Dzień dobry panie profesorze” zaintereso-
wał się bratnią duszą i zapytał, co tak wcześnie i tak często
robię na wydziale. Odpowiedziałem, zgodnie z prawdą,
że po prostu tutaj znajduję dobre warunki do rysowania

i pisania. To że rysujesz, mówi na to profesor, to oczywiste,
bo przecież chodzisz na lekcje rysunku właśnie do mnie...
Ale ja odpowiadam profesorowi, rysuję także inne rzeczy
dla zarobku... Nie było wówczas stypendiów, pomoc z do-
mu dostawałem skromną, więc musiałem kombinować,
żeby przeżyć. Rysowałem pejzaże, portrety, często nawet
z fotografii, po prostu na sprzedaż, na zamówienie. (...)
Sleńdziński był naprawdę znakomitym rysownikiem i ma-
larzem. (...) Więc czułem się naprawdę zaszczycony i nie-
co stremowany, gdy któregoś ranka profesor zaprosił mnie
do swojej pracowni na herbatkę. Pamiętam doskonale tę
chwilę. Pierwsze, co mnie uderzyło, po wejściu, to sztalu-
gi, na których stał obraz Chrystusa z wizją naszej świętej
Faustyny Kowalskiej. Były to czasy przyspieszonego two-
rzenia tzw. demokracji socjalistycznej i zapewne nie tylko
władze uczelni miałyby zastrzeżenia do sakralnych zain-
teresowań profesora. Ale to był profesjonalista. Takie miał
zamówienie, był wolnym artystą (...), a potem profesor
Sleńdziński odstawił blejtram z dużym Chrystusem, a z ty-
łu wyjął inny, mniejszy, pędzlem naszkicowany. Zresztą
znakomicie, bo przecież narysowanie dla niego ludzkiej
twarzy czy ręki to była drobnostka. Jego wiedzę warsztato-
wą i wprawę można by porównać z Botticellim. Powie-
dział: No spróbuj nadać charakter tej twarzy, plastyczno-
ści... ponieważ znałem techniki dziadka, wiec wziąłem
umbrę i lekką przecierką położyłem cień na twarzy Chry-
stusa, a potem to samo zrobiłem na draperii. Popatrzył na
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mnie z uznaniem i powiedział: No więc jesteś fachowcem.
I tak się zaczęła nasza współpraca2.

O swoich studenckich czasach Profesor opowia-
dał dużo i często. Przypominam sobie jedną z roz-
mów, która szczególnie utkwiła mi w pamięci. Przed
sześciu laty, kiedy kończyłem opracowanie dotyczą-
ce historii dydaktyki rysunku na Wydziale Architek-
tury Politechniki Krakowskiej, zapytałem Profesora
o początki, o to co stanowiło istotę problemu naucza-
nia rysunku dla studentów architektury. Profesor roz-
poczynał studia z drugim rocznikiem nowo powsta-
łego wydziału, a jego wybitne uzdolnienia rysunko-
we oraz wyjątkowa wrażliwość plastyczna z pewno-
ścią skłoniły go do przemyśleń o rysowaniu na wy-
dziale. Powiedziałem, że byłem zafascynowany jego
rysunkami studenckimi, studiami postaci, głowy czy
architektury. W pracach tych z jednej strony zawarta
była niezwykła znajomość anatomii, budowy formy,
a jednocześnie z drugiej strony fascynujący był ich
wyraz plastyczny. Profesor stwierdził wówczas, że po-
łączenie właśnie tych dwóch aspektów bywa trudne,
ale właśnie to stanowi istotę nauczania rysunku dla
architektów. Następnie Profesor zacytował mi mak-
symę wygłaszaną przez L. Sleńdzińskiego, która
utrwaliła się w jego pamięci, że jeśli chce się posiąść
doskonałość warsztatu rysunkowego czy malarskie-
go, to należy pamiętać, że natura ma zawsze rację.
Stąd też trzeba rysować pejzaż, martwą naturę, mo-
dela, korzystając z przestrzennego wzoru. Powinno
się jednak utrwalić, powtarzając wkrótce to samo, po-
sługując się już wyłącznie pamięcią i zdobytym wcze-
śniej doświadczeniem. Dalsza rozmowa dotyczyła
celów, jakim służył oraz służy rysunek zarówno
w edukacji architekta, jak i przyszłej jego pracy za-
wodowej. W tym miejscu można również przypo-
mnieć często wygłaszaną przez Profesora opinię do-
tyczącą rysunku. Rysunek dla architektów jest niewątpli-
wie tylko środkiem do uzyskania celu. Nie jest celem samym
w sobie, jest ważną, ale nie jedyną częścią architektoniczne-
go warsztatu. Przy pomocy rysunku architekt może inicjo-
wać swe działanie zmierzające do organizacji przestrzeni,
może sprawdzać słuszność swych koncepcji. (...) Od biegło-
ści opanowania rysunku w dużej mierze zależy zatem cały
proces projektowania3.

Profesor ukończył studia w 1950 roku i jego ka-
riera naukowa związana była ściśle z krakowskim
Wydziałem Architektury. Już w roku 1952 na pod-
stawie dysertacji na temat attyki polskiej uzyskał sto-
pień naukowy doktora z wyróżnieniem, a po kilku
latach doktora habilitowanego. W roku 1967 Wik-
tor Zin otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwy-
czajnego, a w czerwcu 1979 roku profesora zwyczaj-
nego. Od roku 1954 kierował katedrą Historii Ar-
chitektury Polskiej. W roku 1970 na Politechnice
Krakowskiej została wprowadzona nowa struktura
organizacyjna, zlikwidowano dotychczasowe kate-

dry i wprowadzono instytuty. Dyrektorem Instytu-
tu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków
został Profesor. Funkcję tę pełnił do czasu przejścia
na emeryturę. W latach 1962-1964 oraz 1971-1978
był dziekanem Wydziału Architektury.

Poza prestiżowymi funkcjami związanymi bez-
pośrednio z dydaktyką czy nauką, takimi jak udział
w pracach Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej, peł-
nił także odpowiedzialne funkcje administracyjne.
Był między innymi Głównym Architektem Krako-
wa, Przewodniczącym Krakowskiej Komisji Kon-
serwatorskiej, Prezesem Towarzystwa Miłośników
Historii Krakowa, Generalnym Konserwatorem
Zabytków w randze Wiceministra Kultury i Sztuki,
Przewodniczącym Międzyresortowej Komisji od
spraw Rewaloryzacji Zabytkowych Zespołów Miej-
skich. Poza tym prowadził wykłady na wielu zagra-
nicznych uczelniach, m.in. w Stanach Zjednoczo-
nych, Meksyku, Ekwadorze, Jugosławii i na Wę-
grzech. Był członkiem Rady Stowarzyszenia Archi-
tektów Polskich oraz członkiem Meksykańskiej Aka-
demii Nauk, laureatem Nagrody von Herdera,
honorowym obywatelem miasta Quito, stolicy
Ekwadoru. Otrzymał doktoraty honoris causa Poli-
techniki Krakowskiej oraz Uniwersytetu Technicz-
nego w Budapeszcie.

Praca naukowa sprowadzona do setek publikacji
i książek nie oddaje w pełni jego zaangażowania i gi-
gantycznego wysiłku włożonego w badania nad hi-
storią architektury polskiej. Niejednokrotnie doko-
nania Profesora i zespołów przezeń kierowanych
korygowały dotychczasową wiedzę, na temat m.in.
początków istnienia Krakowa, i rozsławiając tamtej-
sze środowisko naukowe w Polsce i za granicą,
w tym w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Jest to
sfera jego życia, o której wiedzą ludzie ze środowisk
naukowych, architektonicznych, a również ci, któ-
rzy współuczestniczyli w realizacji licznych projek-
tów oraz w działaniach konserwatorskich. Jest to
portret Profesora nieco inny niż obraz wspaniałego
gawędziarza i rysownika z ekranu telewizora, zna-
nego milionom ludzi.

Profesor był również inspiratorem komplekso-
wych działań konserwatorskich na rzecz ratowania
zagrożonych miast, takich jak Zamość, Chełm,
Opatów, Jarosław. Jako Generalny Konserwator
Zabytków uratował od zagłady Panoramę Racławic-
ką, przyczynił się do wznowienia działalności przed-
wojennego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami,
urzeczywistnił postulat Stowarzyszenia Architektów
Polskich dotyczący nadania statusu „architekta –
twórcy”, spowodował powołanie Społecznego Ko-
mitetu Odnowy Zabytków Krakowa oraz zatwier-
dził wzniesienie pomnika Trzech Krzyży w Gdań-
sku, co nie pozostało bez wpływu na jego dalszą
karierę w Ministerstwie Kultury i Sztuki.
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Wytężona praca projektowa przyniosła Profe-
sorowi wiele realizacji na terenie całej Polski i po-
za jej granicami. Był autorem licznych projektów
konserwatorskich. Jako realizacje krakowskie moż-
na wymienić np. przebudowę Rynku Głównego
w końcu lat 60. XX w., rewaloryzację Wieży Ratu-
szowej, attyki Bonerowskiej, kościoła św. Wojcie-
cha, św. Salwatora, kaplicy Myszkowskich, odbu-
dowę Pomnika Grunwaldzkiego. Z projektów
wykonanych dla klasztoru na Jasnej Górze zreali-
zowano przebudowę prospektu organowego w Ka-
plicy Matki Bożej, Bramę Jana Pała II oraz założe-
nie urbanistyczne placu przy Domu Pielgrzyma.
Poza tym Profesor wykonał niezliczone projekty
współczesnych obiektów sakralnych i ich wnętrz,
a także rezydencji mieszkalnych.

Trudno w krótkim tekście opisać bogactwo prac
i dokonań Profesora, ale nie można pominąć jego
spotkań z teatrem. Kierował bowiem pracami sce-
nograficznymi do wielu przedstawień operowych
we Wrocławiu, Warszawie, Łodzi, Gdańsku, a na-
wet Tokio. Spotkanie z muzyką nie było przypad-
kowe, fascynował się nią bowiem od dzieciństwa.

Opowieści ilustrowane szybkimi szkicami były
dziedziną aktywności prof. Wiktora Zina z pewno-
ścią najbardziej znaną, bo przez prawie 30 lat poja-
wiającą się w telewizji w programach Piórkiem i wę-
glem. Kolejne cykle telewizyjne to: Klub pod smo-
kiem, Spotkania z zabytkami, Być tutaj, Nad Niemnem
i Prypecią, Sztuka patrzenia, Opowieści domu rodzin-
nego, Tajemnice miejsc znanych, Wieczór z dziennikiem.
Wydobywanie piękna ukrytego w starych budow-
lach, rozpadających się chałupach, polskich krajo-
brazach, a także przybliżanie obrazów świata, z naj-
piękniejszych architektonicznie i pejzażowo miejsc,
było specjalnością Profesora. Przekładał na język
zrozumiały i dostępny naukowe wnioski i synte-
tyczne uogólnienia ze sfery sztuki, filozofii, arche-
ologii, muzyki, budownictwa, a nade wszystko z za-
kresu ochrony dóbr kultury. Kreował bardzo złud-
ne wrażenie, że wszystkie te zagadnienia, tak samo
jak rysowanie, są w zasięgu poznania przeciętnego
człowieka, a sięgnięcie po nie jest całkiem łatwe.
Wszak przed kamerami Profesor wykonał około 30
tysięcy rysunków. Dostrzegał również zagrożenia
współczesności. Kierował uwagę społeczeństwa na

1 Prof. dr art. mal. L. Sleńdziński w latach 1948-1954 był
prorektorem Akademii Górniczo-Hutniczej ds. Wydzia-
łów Architektury, Inżynierii i Komunikacji, a od 7 lipca
1954 r., a więc od dnia, kiedy przekształcono te wydziały
w samodzielną uczelnię – Politechnikę Krakowską, został
jej pierwszym rektorem i funkcję tę pełnił do roku 1956.

2 J. Skrobot, Zin architekt piękna, Kraków 2003, s. 23, 24.
3 W. Zin, Nauczanie rysunku, malarstwa i rzeźby dla architektów,

wstęp do katalogu „Wystawa prac studentów”, Kraków, maj 1979.
4 Cytaty z: Nieużytki, Home & Market, listopad 1993, s. 44,

dewastację otaczającego nas świata, twierdził, że
siedząc w poczekalni XXI wieku zaczynamy ponownie
odkrywać uroki przyrody, tej cudownie ocalonej i nie ska-
żonej jeszcze działaniem cywilizacji technicznej4. Ostrze-
gał przed erozją techniczną, polegającą na zamienianiu
użytków rolnych i krajobrazu pól, łąk i lasów w prze-
strzeń zurbanizowaną5, pożerającą środowisko natu-
ralne w niebywałym tempie, w warunkach polskich
około 100 ha dziennie. Owa niezwykła wrażliwość
na wszelkie przejawy piękna, ale także zagrożeń
stwarzanych przez współczesność, połączona z oso-
bliwą, niespotykaną umiejętnością nawiązywania
kontaktu z widzami, słuchaczami, czytelnikami,
stwarzała Profesorowi wyjątkowe możliwości prze-
kazywania wartości ponadczasowych przesłań. Ten
unikatowy dar wypowiadania pięknego słowa, syn-
tetycznych przemyśleń nad schyłkiem wieku, nad
przemijaniem, ilustrowany muzycznie Odą do ra-
dości Ludwiga van Beethovena, został przedstawio-
ny m.in. w inauguracyjnym wykładzie rozpoczy-
nającym rok akademicki na Politechnice Krakow-
skiej i został entuzjastycznie nagrodzony długimi
brawami na stojąco.

Ogromna znajomość zasad i prawideł funkcjo-
nowania telewizji, jej mocy oddziaływania i kształ-
towania osądów, skłoniła zapewne Profesora do
podjęcia tematu wypowiedzi podczas nadania mu
doktoratu honoris causa Politechniki Krakowskiej.
W obawie przed globalizacją kultury oraz unifikacją
wartości kierujących naszym życiem i osobowością,
w poczuciu zagrożenia płynącego z możliwości ste-
rowania człowiekiem i jego mózgiem, Profesor
uznał za potrzebne ustanowienie władztwa nad ludz-
kimi osobowościami, moralnością i wykorzystaniem da-
nego nam czasu (...) objętego międzynarodowymi rygo-
rami. I nie będzie to działanie przeciw demokracji, lecz
pomoc we wkroczeniu człowieka do następnego tysiącle-
cia. Dokonać tego można jedynie odnosząc się do Ewan-
gelii. Bo inna ideologia jak dotąd nie istnieje6.

Po przejściu na emeryturę nadal wykładał na Po-
litechnice Krakowskiej, Akademii Górniczo-Hut-
niczej, w Wyższej Szkole Handlowej w Krakowie,
Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie, gdzie
pełnił funkcję prorektora oraz w Wyższej Szkole
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, gdzie był
Kierownikiem Katedry Humanizacji Biznesu.

45. Za: A. Białkiewicz, Wiktor Zin, Hrubieszów jako motyw
przewodni, Dziennik Polski, rok LIV, nr 167; 18-19 VII
1998, s. 44.

5 Ibidem.
6 Cytaty zaczerpnięte z wykładu wygłoszonego podczas

nadania prof. W. Zinowi doktoratu honoris causa Politech-
niki Krakowskiej, opublikowane w: Nasza Politechnika, nr
1/98, s. 2-5. Za: A. Białkiewicz, Wiktor Zin, Hrubieszów jako
motyw przewodni, Dziennik Polski, rok LIV, nr 167; 18 – 19
VII 1998, s. 44.
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Streszczenie

Profesor Wiktor Zin (1925-2007) ukończył
w 1950 studia na Wydziale Architektury w Krako-
wie. Dwa lata później uzyskał stopień naukowy dok-
tora i wkrótce doktora habilitowanego. W roku 1967
Wiktor Zin otrzymał tytuł naukowy profesora nad-
zwyczajnego, a 1979 roku profesora zwyczajnego. Od
roku 1954 kierował katedrą Historii Architektury
Polskiej, a w roku 1970 został Dyrektorem Instytu-
tu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków,
funkcję tę pełnił do czasu przejścia na emeryturę.
W latach 1962-1964 oraz 1971-1978 był dziekanem
Wydziału Architektury.

Był członkiem Centralnej Komisji Kwalifikacyj-
nej, Głównym Architektem Krakowa, Przewodni-
czącym Krakowskiej Komisji Konserwatorskiej, Ge-
neralnym Konserwatorem Zabytków w randze Wi-
ceministra Kultury i Sztuki, Przewodniczącym Mię-
dzyresortowej Komisji od spraw Rewaloryzacji Za-
bytkowych Zespołów Miejskich. Był członkiem
Rady Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz
członkiem Meksykańskiej Akademii Nauk, laure-
atem Nagrody von Herdera. Otrzymał doktoraty
honoris causa Politechniki Krakowskiej oraz Uni-
wersytetu Technicznego w Budapeszcie.

Niejednokrotnie dokonania Profesora w zakre-
sie badań nad historią architektury polskiej korygo-
wały dotychczasową wiedzę. Wytężona praca projek-
towa przyniosła Profesorowi wiele realizacji na tere-
nie całej Polski i poza jej granicami. Był autorem licz-
nych projektów konserwatorskich.

Opowieści ilustrowane szybkimi szkicami były
dziedziną aktywności prof. W. Zina z pewnością naj-
bardziej znaną. Wydobywanie piękna ukrytego w sta-
rych budowlach, rozpadających się chałupach, pol-
skich krajobrazach, a także przybliżanie obrazów
świata, z najpiękniejszych architektonicznie i pejza-
żowo miejsc, było specjalnością Profesora. Przekła-
dał na język zrozumiały i dostępny naukowe wnio-
ski i syntetyczne uogólnienia ze sfery sztuki, filozo-
fii, archeologii, muzyki, budownictwa, a nade wszyst-
ko z zakresu ochrony dóbr kultury. Dostrzegał rów-
nież zagrożenia współczesności. Kierował uwagę
społeczeństwa na dewastację otaczającego nas świa-
ta, ostrzegał przed erozją techniczną. Owa niezwy-
kła wrażliwość na wszelkie przejawy piękna, ale tak-
że zagrożeń stwarzanych przez współczesność, po-
łączona z osobliwą, niespotykaną umiejętnością na-
wiązywania kontaktu z widzami, słuchaczami, czy-
telnikami, stwarzała Profesorowi wyjątkowe
możliwości przekazywania wartości ponadczasowych
przesłań.

Abstract

Professor Wiktor Zin (1925 – 2007) graduated from
the Faculty of Architecture in Krakow in 1950. Two
years later, he obtained his PhD and then his habilita-
tion. In 1967, Wiktor Zin received the title of Professor
Extraordinarius, and in 1979 Professor Ordinarius. Since
1954 he took the chair of History of Polish Architec-
ture, and in. 1970 he was nominated the Head of the
Institute of Architectural History and Landmark Con-
servation, which function he performed until his re-
tirement. From 1962 to 1964 and from 1971 to 1978,
he was the Dean of the Faculty of Architecture.

He was a member of the Central Qualification
Commission, the General Architect of Krakow, the
head of the Cracovian Conservation Commission, the
General Landmark Conservator in the rank of vice-
minister of the Ministry of Culture and Art, the head
of the Inter-ministerial Commission on the Conser-
vation of Landmark Municipal Complexes. He was
a member of the Board of Polish Architects Associa-
tion, a member of the Mexican Academy of Science,
and a laureate of von Herder Prize. He was awarded
honorary degrees by the Krakow Polytechnic (Kra-
kow University of Technology) and the Technical
University in Budapest.

Many times Professor’s achievements in the re-
search on history of Polish architecture altered the
previously held beliefs. His intensive project work
resulted in numerous realizations all over Poland and
abroad. Professor was the author of numerous con-
servation projects.

Telling stories illustrated by quick sketches was the
activity for which Professor Wiktor Zin was certainly
the best known. Uncovering the beauty hidden in old
buildings, dilapidated cottages, Polish landscapes, and
popularizing images of the world from the sites with
the most beautiful architecture or the most magnifi-
cent landscapes were the Professor’s specialty. He
translated scientific conclusions and synthetic gener-
alizations from the fields of art, philosophy, archaeol-
ogy, music, architecture and – most of all – cultural
heritage preservation into a generally comprehensi-
ble and accessible language. He also perceived mod-
ern threats and drew the society’s attention to the
deterioration of the surrounding world, warning
against technological erosion. This unique sensitivity
to all the manifestations of beauty as well as dangers
posed by the modern world, combined with the rare-
ly encountered interpersonal skills allowing him to
communicate easily with viewers, listeners or read-
ers, enabled the Professor to successfully convey his
messages emphasizing timeless values.


