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WSPOMNIENIA

Danuta Kłosek-Kozłowska

Pamięci Profesor Teresy Zarębskiej
Nie wszystek umrę. Prawda tyleż pa-

tetyczna, co banalna ma szczególny sens
i szczególnie kojącą moc w chwilach nie-
oczekiwanych strat, gdy przejmująca sa-
motność, opuszczenie i towarzysząca im
świadomość, że już nic i nigdy nie da się
odmienić – dotkliwie obnażają wszystko
to, co niesie czas i życie.

Tuż u początku 2003 roku, 2 lutego
odeszła od nas Teresa Zarębska, profesor
zwyczajny, kierownik Katedry Historii
Budowy Miast Wydziału Architektury Po-
litechniki Warszawskiej, Człowiek wiel-
kiego umysłu i nadzwyczajnej skromno-
ści, mój Wielki Nauczyciel. W świecie Jej
własnym, nie dla wszystkich otwartym i
nie zawsze rozumianym, królowała pra-
wość, pracowitość, a nade wszystko wielka skrom-
ność, które choć doświadczane przez wszystkich, któ-
rzy z Teresą kiedykolwiek się spotkali, służyły cno-
cie głównej – Wiedzy.

Powszechny szacunek budził Jej wybitny intelekt
uczonego, znakomitego badacza historii i teorii bu-
dowy miast o międzynarodowej skali i renomie. Nie-
zwykły dar umysłu i ogromna pracowitość Teresy
sprawiały, że odnajdywane przez Nią nowe wątki
naukowych badań, konkurując z wydziałową co-
dziennością, często nie znajdowały dla siebie czasu
teraźniejszego, oczekując na późniejsze rozwikłanie.
Drzemały jednak tylko, nie pozwalając wnikliwemu
umysłowi o nich zapomnieć. Stale powracały w dłu-
gich rozmowach, powracały zazwyczaj w nowych już
wersjach, zapisywanych bądź nie, w naukowych opo-
wieściach-zwierzeniach, jakże wspaniałych i fascy-
nujących dla każdego słuchacza cierpliwego i umie-
jącego za nimi podążać.

Pasję uczonego – badacza dzieliła Teresa z nie-
zwykłym talentem nauczyciela i wychowawcy. Po-
dziwiali Panią Profesor Teresę Zarębską studenci
Wydziału Architektury, warszawskiej Politechniki,
słuchacze wykładów z historii budowy miast, wy-
kładów pięknie słowem malowanych o starannie za-
wsze dobieranych ilustracjach. Odwdzięczali się po-
tem relacjami z podróży, wrażeniami z odwiedzanych

miast, które z „lekcji HBM-u” znali jak
własne. Radość studiowania i poznawania
była wspólna.

Pracowite kształtowanie wiedzą, które
na co dzień Teresa uprawiała, codzienne
urzeczywistnianie dawnej, oświeceniowej
jeszcze zasady o jedności badań i naucza-
nia, było dla nas – wszystkich uczniów i
przyjaciół trudno dościgłym wzorem.
Uczyło zawodowej pokory i szacunku,
radości poznawania i rzetelności w każdej
pracy – obiecując w zamian niezwykłą, na-
ukową przygodę, której jak pięknym mia-
stom, nie sposób się było oprzeć. Non
omnis moriar.

Kiedy 11 lutego 2003 r. w zimny bar-
dzo, słoneczny dzień na Cmentarzu Wol-

skim żegnaliśmy Profesor Teresę Zarębską wszyscy
mieliśmy świadomość, że odchodzi od nas Człowiek
niepospolity, postać wyjątkowa wśród luminarzy
Warszawskiej Szkoły Architektury: wybitny historyk
urbanistyki powszechnej, autor znakomitych publi-
kacji z zakresu problematyki historycznej miast, w
tym zwłaszcza włoskiego i polskiego renesansu – Kie-
rownik Katedry Historii Budowy Miast, były pro-
dziekan Wydziału.

Niezwykle zasłużony, długoletni Członek Komi-
tetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii
Nauk oraz Komisji Miast Komitetu Nauk Historycz-
nych PAN, Członek Senatu Politechniki Warszaw-
skiej, Członek Korespondent Rosyjskiej Akademii
Architektury i Budownictwa, Honorowy Członek
Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej
Rady Ochrony Zabytków ICOMOS oraz Rady
Ochrony Zabytków Techniki – TICCICH, Czło-
nek Planning History Group, Stałego Komitetu Mię-
dzynarodowej Rady Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
FIHUAT, Rady Ochrony Zabytków Ministerstwa
Kultury i Sztuki, Społecznego Komitetu Ochrony
Zabytków Krakowa i wielu, wielu innych organiza-
cji o charakterze zawodowym i społecznym. Czło-
wiek, którego misją było służenie Nauce.

Drogiej Teresie – Danuta


