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WSPOMNIENIE POŚMIERTNE

Zą szczupłego grona gdańskich konserw atorów  zabytków odszedł na zawsze w dniu 
4 listopada 1970 r. m gr inż. arch. Józef Chrzanowicz, w ieloletni działacz w dziedzi
nie ochrony zabytków, jeden ze współtwórców odbudowy Gdańska. W ytężoną i nie
strudzoną pracą zaskarbił sobie uznanie i nieprzem ijający dług wdzięczności u lu 
dzi, k tórych sercom bliska jest historia G dańska i jego ku ltu ry  artystycznej.

Urodził się w  Wilnie dnia 31 sierpnia 1901 r. Tam ukończył szkołę średnią i rozpo
czął studia na W ydziale Sztuk Pięknych U niw ersytetu S tefana Batorego; kształcił 
się dalej na W ydziale A rchitektury  Politechniki W arszawskiej, k tórą ukończył 
w 1933 r. uzyskaniem  dyplomu inżyniera architekta.

Zdobytą na studiach wiedzę teoretyczną konfrontow ał z życiem podczas swych 
pierwszych prac zawodowych prowadzonych na różnych budowach Wileńszczyzny, 
głównie w  Grodnie i Wilnie. Tam też wszedł w  środowisko historyków, arch itek 
tów i konserw atorów , którzy zajm owali się odbudową i zabezpieczaniem wielu 
obiektów  zabytkowej a rch itek tu ry  (m. in. ratow aniem  podmywanych wodą funda
m entów  kated ry  wileńskiej). Zarówno krąg ludzi, z którym i się wówczas zaprzyjaź
nił (prof. Ja n  Borowsk:, prof. Stefan Narębski, inż. Adam Peksza, artysta  m alarz 
P iotr Żyngiel i inni:), jak  i specyfika zagadnień techniczno-konserw atorskich — 
problem  palący wówczas, po zakończeniu pierwszej w ojny światowej — w yw arły 
zasadniczy wpływ na ukształtow anie się Jego nowych zainteresowań i na dalsze 
koleje Jego pracy zawodowej.

Po latach w ojny, przebytych w  rodzinnym  Wilnie, przeniósł się w raz z rodziną 
w 11945 r. do Gdańska, gdzie włączył się natychm iast do pracy przy odbudowie 
m iasta. Po k ilkunastu  miesiącach zatrudnienia w  biurach Inżynieryjno-B udow la
nych „Odbudowa” i „A ntokol”, z których ram ienia kierow ał odbudową kilku 
budynków  użyteczności publicznej (m. in. gmachów Akademii Medycznej we W rze
szczu), z początkiem 1947 r. zdecydował się związać definitywnie z problem atyką 
ochrony historycznego budownictwa. K ataklizm  drugiej wojny światowej znowu 
obrócił w perzynę dziesiątki m iast z ich historyczną zabudową; fak t ten zobowią
zywał do podjęcia wszelkich wysiłków, aby powstrzym ać dalszy proces zniszcze
nia. W tej trudnej sytuacji W ojewódzki K onserw ator Zabytków, prof. Jan  Borow
ski, zdołał uzyskać zgodę swych w ładz na otwarcie pracowni konserw atorskiej; 
kierownictwo działu a rch itek tu ry  objął w niej w  m arcu 1947 r. inż. Chrzanowicz.

Okres czterech la t istnienia pracowni (III.1947—III .1951) charakteryzow ały w p ierw 
szym rzędzie działania ratownicze, prowadzone intensyw nie na obszarach dotknię
tych zniszczeniami m iast województwa. Nie było też zabytkowej budowli, nad k tó
rej odgruzowaniem, podstem plowaniem  czy podm urowaniem  nie czuwałby oso
biście inż. Chrzanowicz, spędzając nie tylko tysiące godzin na m iejscach robót, 
ale i opracow ując szkice, rysunki techniczne, obm iary i kosztorysy. W trakcie 
tych robót byw ały aż nazbyt często dram atyczne chwile, gdy filary, sklepienia 
czy ściany groziły zawaleniem i potrzebne były natychm iastowe decyzje, przed 
k tórym i nie cofał się inż. Chrzanowicz, konsultując się w m iarę potrzeby i czasu 
z innym i w ybitnym i rzeczoznawcami.

Już w  pierwszych latach działalności Urząd K onserw atorski przygotował pełną 
dokum entację techniczną do odbudowy najcenniejszych obiektów. Jeśli w iele p ro 
jektów  zostało sporządzonych przez różnych specjalistów  spoza pracowni to z liczby 
prac, jakie zeszły z rysownicy inż. Chrzanowicza trzeba przynajm niej wymienić 
najważniejsze, przed la ty  już urzeczywistnione: projekty  techniczne do robót w M u
zeum Pomorskim, Zbrojowni, Zielonej Bramie, Małej Zbrojowni, domu m ieszkal
nym przy ul. Grodzkiej 13, W ielkim Młynie, Domu bractw a św. Jerzego (tu wspól
nie z dr inż. R. M assalskim); p rojekty  szkicowe względnie wstępne do robót: 
w Domu Tow arzystwa Przyrodniczego i w Dworze Miejskim.

Rozwikłanie różnych trudności technicznych, w  tym  i konserw atorskich, jakie w y
stępowały ustawicznie w trakcie robót, przebiegało zazwyczaj harm onijnie i bez 
zgrzytów dzięki w ielkiem u doświadczeniu, taktow i i osobistej kulturze C hrzano
wicza; um iał on pozyskać szacunek i uznanie wśród robotników  i kierowników 
robót przez swe rzeczowe, trafne, a przy tym w uprzejm ej form ie podawane uwagi,
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niezależnie od tego, czy wypow iadał się z ram ien ia Urzędu K onserw atorskiego 
w spraw ach zabytkowych, czy też z ram ienia G dańskiej D yrekcji Odbudowy, Dy
rekcji Budowy Osiedli Robotniczych bądź Inspektoratu  N adzoru Budowlanego 
w spraw ach obm iarów i rozliczeń. Tego rodzaju  nadzorów pełnił tyle, że w tej 
chwili trudno byłoby je ju ż  zliczyć. Biorąc pod uwagę około 30 obiektów, w spom 
nieć można itak tru d n e  i skom plikow ane problem y, jakie w ystępowały podczas 
ratow ania m urów  wieży i oficyny R atusza Głównom iejśkiego, przy obydwu fasa
dach Zbrojowni, pooranych pociskam i arty lerii wschodnich ścianach Zam ku M al
borskiego czy przy zabezpieczaniu filarów , sklepień i odbudow ie dachów w  ko
ściele NIP M arii w  Gdańlsku. Uroczyste podpisanie protokołu kolaudacyjnego 
z tej ostatniej, jakże trudnej budow y, było okazją do gorących gratu lacji jakie 
otrzym ał inż. J . Chrzanowicz od dyrekcji i całej załogi, co może być m iarą jego 
pracy.

Wiosną 1951 r. powołany został do życia gdański oddział P P  Pracow nie K onser
w acji Zabytków, pow odując likw idację pracow ni przy Urzędzie K onserw atorskim . 
Niem al cały personel fachowy, w tym  też i inż. Chrzanowicz, przeszedł do nowo 
utworzonego przedsiębiorstw a, które w krótce zaczęło rozszerzać swą działalność 
poza granice w ojewództwa, na tereny województw  olsztyńskiego i koszalińskiego. 
W insty tucji te j zajm ował inż. Chrzanowicz stanow isko głównego arch itek ta , n a 
stępnie głównego specjalisty, aż do przejścia na zasłużoną em eryturę w  m arcu 
1967 r. W tym  też czasie przewodniczył Radzie Robotniczej PKZ, uczestniczył 
w Radzie Technicznej, powołanej w  U952 r. przez M inistra K ultu ry  i Sztuki i Mi
n istra  B udow nictw a w związku z prowadzoną odbudową w raz z w ystrojem  p las
tycznym Drogi K rólew skiej w  G dańsku, był stałym  członkiem Rady K onserw ator
skiej przy W ojewódzkim K onserw atorze Zabytków, a także czynnym aż do osta t
nich chwil życia członkiem W ojewódzkiej Rady Ochrony Dóbr K ultu ry  w  P rezy
dium W ojewódzkiej Rady Narodowej, by nie w ym ieniać już innych, pom niejszych 
zadań i  funkcji.

Jeśli inż. Chrzanowicz nie zachowywał dystansu wobec ludzi zatrudnionych na b u 
dowach, to i do swych bezpośrednich podw ładnych czy w spółpracowników  — 
przeważnie m łodych i często jeszcze studiujących — odnosił się zawsze z dużą 
życzliwością i w yrozum ieniem , dzieląc się z nim i bez zastrzeżeń swą w ielką w ie
dzą i um iejętnościam i. Pozyskał też sobie au to ry te t i szacunek w całym  środo
w isku gdańskim , które przez wiele la t powojennych pracow ało nad przyw róceniem  
m iastu  jego daw nej św ietności architektonicznej. Tym bardziej więc dziwi b rak  
najdrobniejszej bodaj w zm ianki o w ynikach pracy inż. Chrzanowicza w  niedawno 
w ydanej przez „A rkady” w ielkiej publikacji pt. Gdańsk, jego dzieje i ku ltu ra .

Postaw ę inż. Chrzanowicza i rezu lta ty  jego pracy doceniły w ładze państw ow e p rzy
znaniem  M u dw ukrotnie Złotego Krzyża Zasługi, honorowych odznaczeń „Za zasłu
gi dla m iasta G dańska”, „Zasłużonym Ziemi G dańskiej” i pośm iertnie już Krzyża 
K aw alerskiego O rderu Odrodzenia Polski.

Składając hołd pam ięci Zmarłego niech mi będzie wolno wypowiedzieć sw e zdanie, 
że ze śm iercią inż. Józefa Chrzanowicza zam knął się ostatecznie długi, całe ćw ierć
wiecze trw ający  okres przyw racania m iastu jego historycznego oblicza; nowe fo r
my życia, jak ie  w prow adził w ocalonych przez siebie budynkach zabytkowych, 
niech nadal świadczą pozytywnie o jego pracach projektow ych i trudnej um ieję t
ności godzenia starego z nowym.
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