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WSPOMNIENIA

Dr inż. arch. Bolesław Mieczysław Książek
1925-2006, zmarł 13 listopada

Był zawsze związany z Politechni-
ką Krakowską. Urodzony w Borysła-
wiu, po II wojnie światowej rozpoczął
studia na Wydziale Architektury PK,
a od 1952 roku podjął pracę w ówcze-
snej Katedrze Urbanistyki WA PK pod
kierunkiem profesorów Tadeusza Toł-
wińskiego, Gerarda Ciołka oraz An-
drzeja Domańskiego. W latach 1955-
1960 podjął równolegle z Uczelnią pra-
cę w Pracowni Urbanistycznej WZAB,
zbierając doświadczenia i doskonaląc swój warsztat za-
wodowy. Od 1972 będąc starszym wykładowcą w In-
stytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków
WA PK został kierownikiem Zakładu Rozwoju Bu-
dowy Miast, sprawując tę funkcję do chwili przejścia
na emeryturę w 1990 roku.

Bogaty jest dorobek Mieczysława Książka w spe-
cjalności zagadnień kształtowania i zasad budowy
miast historycznych w południowej Polsce, a także
łączenia owych treści ze współczesnymi działaniami
w zakresie ich ochrony konserwatorskiej oraz progra-
mowania i rewaloryzacji.

W latach 60. był inicjatorem i autorem szeregu stu-
diów naukowo-badawczych dla miasta Krakowa, m.in.
prac inwentaryzacyjno-urbanistycznych Starego Mia-
sta z rozwinięciem ciągów ulicznych, sylwet, panoram,
studiów historyczno-urbanistycznych bloków miesz-
czańskich, zespołów zabudowy ul. Kanoniczej, Grodz-
kiej oraz Placu Wszystkich Świętych. Równolegle pod-
jął badania nad urbanistyką średniowiecznych miast
Małopolski, m.in. nad miastami górniczymi Wielicz-
ką i Bochnią, studia nad rozwojem przestrzennym
Ciężkowic, Lanckorony, Brzostka, Bielska, Proszowic,
Żmigrodu Nowego…, które stały się podstawą roz-
prawy doktorskiej (1965) oraz wielu publikacji i wy-
stąpień na krajowych i międzynarodowych konferen-
cjach naukowych.

W latach 70. podjął studia nad nowożytną urbani-
styką Małopolski, co zapoczątkowały studia historycz-
no-urbanistyczne Krasiczyna oraz Nowego Wiśnicza.

W okresie 1981-1985 kierował zespołem badaw-
czym Międzyresortowego Programu MR.I.6 „Studia
nad rozwojem przestrzennym miast nowożytnych po-

łudniowej Małopolski…”. Wyniki tych
studiów przyniosły kolejne publikacje
naukowe, np. o działalności urbani-
stycznej Lubomirskich, Fredrów, szki-
ce o rozwoju przestrzennym Kalwarii
Pacławskiej, Oleszyc, Przeworska i in-
nych. Doświadczenia tych prac przed-
stawił w publikacjach książkowych:
Zagadnienia genezy, rozplanowania i typo-
logii miast prywatnych XVI i XVII wieku
w południowej Małopolsce (1987) oraz

Miasta prywatne Wiśnicz Nowy i Kolbuszowa na tle dzia-
łalności urbanistycznej Lubomirskich… (1989).

Oprócz działalności naukowej dra Mieczysława
Książka w Jego dorobku obecny jest szereg ważnych
projektów urbanistyczno-konserwatorskich, m.in.
dla zabytkowego zespołu w Szydłowie, śródmieścia
w Zamościu, szczególnie otoczenia Arsenału i Wo-
zowni przy rezydencji Zamoyskich, dla Lanckorony,
Ciężkowic, Brodów Żarskich, Tubądzina. Lista tych
dokonań jest długa.

Dr Mieczysław Książek jako nauczyciel akademic-
ki w PK był wychowawcą pokoleń młodych archi-
tektów jako wykładowca z przedmiotu „Historia
Urbanistyki”; jako promotor prac dyplomowych;
jako opiekun koła naukowego, z którego wywodzi się
kilku obecnych profesorów WA PK, wreszcie jako
autor skryptów i pomocy naukowych z zakresu hi-
storii urbanistyki.

Trudno w tym krótkim „wspomnieniu” wymienić
wszystkie dokonania Mieczysława, tym bardziej, że
odszedł od nas tak niedawno. Był człowiekiem nie-
zwykle prawym oraz skromnym, stroniącym od świa-
teł jupiterów, szumnych uroczystości. Być może dla-
tego Jego praca habilitacyjna ukończona i zaopatrzo-
na w trzy świetne recenzje wybitnych profesorów, nie
doczekała się swojego „kolokwium”. Ale dokonania
dra Mieczysława Książka były wielokrotnie dostrze-
gane i wyróżniane nagrodami uczelnianymi, resorto-
wymi oraz państwowymi m.in. Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski.

Dr Mieczysław Książek był członkiem Stowarzy-
szenia Konserwatorów Zabytków, laureatem Nagro-
dy im. Wojciecha Kalinowskiego.


