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KRONIKA

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE

MGR JANUSZ KUBIAK (1934—1982)

Urodzony 5 kwietnia 1934 r. w Tczewie, Janusz Kubiak rozpoczął działalność za
wodową w 1955 r. Studia historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim uwień
czył pracą magisterską pt. Późnogotycki ołtarz W niebowzięcia  NM P z  W arty .  Da
leka stąd była jeszcze droga ku konserwacji zabytków, bowiem niemal do koń
ca 1960 r. zatrudniony był w Polskim Radio. Nie był to jednak, jak się później 
okazało, czas stracony. Działalność w instytucji, gdzie słowo ma tak wielkie zna
czenie, a zwartość a zarazem jasność wypowiedzi jest warunkiem podstawowym — 
dała owoce. Odtąd słynął Janusz z pięknego języka polskiego, logiki wywodu, 
umiejętności dobierania właściwych akcentów zamykających wypowiedź — czy to 
pisaną, czy mówioną.
Listopad 1960 r. związał go na stałe z Przedsiębiorstwem Państwowym Pracow
nie Konserwacji Zabytków, Oddział w Warszawie. Jak wszyscy historycy sztuki 
podejmujący działalność w tej instytucji — trafił do Pracowni Dokumentacji Nau- 
kowo-Historycznej. Niemal od początku pracy podjął studia historyczno-urbanisty- 
czne. Już w 1961 r. ukończył pierwsze ze swych 53 opracowań w tej dziedzinie — 
miasta Słupi Nowej. Nie byłby jednak typowym „pekazetowcem”, gdyby dosko
nalił się w jednej tylko tematyce. Jest również autorem 19 historycznych opra
cowań zabytków architektury, a nie obce Mu były także badania architektoniczne 
prowadzone w terenie. Część tych studiów znalazła wyraz w publikacjach (33 po
zycje, 3 w druku).
Urbanistyka stała się jednak Jego podstawową domeną. Pogłębienie tej proble
matyki ułatwiło ukończenie w 1968 r. Podyplomowego Studium Planowania Prze
strzennego przy Politechnice Warszawskiej; był pierwszym w jego dziejach dy
plomantem — historykiem sztuki. Humanistyczna dyscyplina połączona z pogłę
bioną wiedzą warsztatową urbanisty stanowiła o wszechstronności Jego badań i 
dojrzałości uzyskanych rezultatów. Jest przy tym godna podkreślenia specjalizacja, 
jaką sobie wybrał. Janusz Kubiak zdecydowanie preferował opracowania małych 
miast historycznych. Można sądzić, że przemawiało za tym Jego specyficzne po
dejście do tematu. Nie tracił bowiem nigdy z pola widzenia problemów społecz
nych, mając zawsze na względzie to, że ostatecznym celem owych studiów i formu
łowanych postulatów oraz wniosków konserwatorskich był człowiek. Wydaje się, 
że w niedużej skali miast, których badania tak chętnie podejmował, był w stanie 
uchwycić i trafnie określać charakterystyczne cechy „rodzinnej przestrzeni życio
wej”. Określenie to, co podkreślał w ostatnich pracach, przejął z myśli prymasa 
Stefana Wyszyńskiego. Daleki Mu był techniczny i pusty żargon ludzi zajmujących 
się, jak sądzą, urbanistyką, a nie będących w stanie wyjść poza schematy ryso
wane w dużej skali i sformułowania, z których nic nie wynika. Z dużą uwagą stu
diował prace socjologów wszelkich orientacji, antropologów kultury i teoretyków 
oraz praktyków urbanistyki, nie odrywających swoich studiów i przemyśleń od jej 
podstawy — od człowieka. Tym właśnie zagadnieniom poświęcił kilka artykułów 
i referatów wygłoszonych na sesjach Towarzystwa Urbanistów Polskich. Podsu
mowaniem Jego przemyśleń jest esej Teraźniejszość rzeczy  minionych,  przygoto
wany do druku w Ośrodku Informacji PP PKZ. Tekst ten stanowi jednocześnie 
prowokujące zaproszenie do dyskusji o podstawowych dylematach miast i ukła
dów historycznych, ich roli w życiu współczesnego człowieka i nadchodzących po
koleń. Wśród licznych wątpliwości i pytań, które sobie i przyszłym czytelnikom 
postawił Autor, godzi się zacytować choć jedno: C zy  notując w  naszych d o k u 
m entach  h is toryczn ych  dla m iast  poszczególne ob iek ty  czy  e lem en ty  h is toryczne,
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zaby tkow e, n o tu jem y  rów n ież  aktualny stan fak tyczn y  przestrzen i społecznej m ia 
sta, czy  zez w yłącznie  j e j  abs tra kcy jn y  obraz „historyczny”, tak  chętnie  sprow ad zo 
ny do rów nie  abstrakcy jnego  „stanu p ierw otn ego”? Podstawową cechą osobowości 
Janusza była otwartość na sprawy ludzkie, wynikała ona z wrażliwości, staran
nie zresztą skrywanej za nikłym uśmiechem i pogodnym wyrazem twarzy, z któ
rymi każdy Go pamięta. Nie było kłopotów wśród znajomych czy przyjaciół, 
wobec których pozostałby obojętny. Nie odmawiał udziału we wszelkiego ro
dzaju akcjach czy pracach społecznych. Działał w niejednym Zarządzie Oddzia
łu Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, a gdy przyszła potrze
ba — ujął stery jako prezes w latach 1979—1980. Nie pozostał na uboczu, gdy 
nadeszła odnowa w sierpniu 1980 r. Podjął działania tak w „Solidarności”, jak 
i później, po ukonstytuowaniu się Oddziału Badań i Konserwacji PP PKZ — 
w Radzie Pracowniczej. Należy przy tym podkreślić, że w każdym działaniu swój 
udział pojmował jako wkład konstruktywny. W okresie szczególnie gorących dys
kusji, 21 sierpnia 1981 r. ogłosił List o tw a r ty  do pracow ników  P K Z ,  szeroko roz
propagowany we wszystkich jednostkach przedsiębiorstwa. W pogłębionej analizie 
zawodu konserwatora zabytków i celów Pracowni Konserwacji Zabytków nie za
brakło także pytań kierowanych do ośmiotysięcznej rzeszy współkolegów: M y
śląc o odnowie, ja k  oceniasz własną pracę? Myśląc o odnowie, czy  u w ażasz  że 
pracujesz w  P K Z  ty lko  dla zarobków, czy m asz jakieś  inne cele, ta k  zw an e  w y ż 
sze? Myśląc o odnowie i patrząc z  przerażeniem  na ka tas trofalny  stan za b y tk ó w  
w  Polsce, c zy  w idz isz  rów nież  i sw oje  w iny, i czy  masz jakieś o s o b i s t e  (pod
kreślenie red.) plany  p op ra w y  sytuacji?” List Kubiaka był przedmiotem ogólnopol
skiej dyskusji, między innymi przedstawicieli Pracowni Dokumentacji Historycznej 
PKZ. _
W Oddziale Badań i Konserwacji utworzył własną Pracownię Badań Urbanistycz
nych. Dzięki finansowaniu części tematów przez fundusz postępu PKZ, mógł zająć 
się studiami nad oceną realizowanych już planów urbanistycznych, podjąć szcze
gółową analizę wszystkich mechanizmów towarzyszących zjawisku zwanemu poto
cznie rewaloryzacją miast zabytkowych. W ankiecie z tego okresu w rubryce „za
mierzenia” napisał: doskonalenie m etod  dokum entacji  konserwatorsk ich  do szcze
gółowych p lanów zagospodarowania przestrzennego.  Zdążył w grudniu 1982 r. ukoń
czyć opracowane razem z M. Rozbicką studium Spraw ozdanie  z  prac rea l izacyjnych  
urbanistyczno-konserwatorsk ich  kw arta łu  staromiejskiego na p rzyk ładzie  b loku X IX  
w  Zamościu. Ten odkrywczy, pierwszy w swym rodzaju dokument analizujący 
wszystkie aspekty rewaloryzacji uzyskał wysokie oceny recenzentów i znajduje się’ 
w przygotowaniu do druku (Ośrodek Informacji PKZ). Był naszym towarzyszem 
redakcyjnym dzieląc trudy gromadzenia materiałów, radząc w skomplikowanych 
sprawach wydawniczych. Gdy wyłoniła się potrzeba, bez wahania włączył się w 
tok działań redakcji „Spotkań z zabytkami” na pełnych obrotach. Było to cał
kiem naturalne —• Janusz zawsze doceniał znaczenie dydaktyki i popularyzacji, 
podkreślał potrzebę tworzenia szerokiego zaplecza przyjaciół zabytków narodo
wych.
Nie wytrzymało tego wszystkiego Jego serce. Odszedł 27 grudnia 1982 r. Pozosta
wił nas z refleksją o owocnie spełnionym, choć przedwcześnie przerwanym życiu 
polskiego konserwatora zabytków, społecznika, przyjaciela.

Lech K rzy ża n o w sk i  
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STUDIA HISTORYCZNO-URBANISTYCZNE I ROZPOZNANIA KONSERWA
TORSKIE DO PLANÓW  ZAGOSPODAROW ANIA PRZESTRZENNEGO MIAST  
(m aszynopisy w  PKZ Warszawa)

1. Białowieża, 1975.
2. Biłgoraj,  1965.
3. Biełsk Podlaski,  1975.
4. Boćki (pow. Biełsk Podlaski)  — 

miasto, 1961.
5. Brzozów,  1964.
6. Chęciny  (praca zbiór., n ie ukończo

na).
7. Czepec (pow. S trzyżów ),  1961.
8. Czersk, 1961.
9. Chmielnik, 1962.

10. Dąbie nad Nerem,  1962.
U . Dobra, 1962.
12. Drohiczyn,  1977.
13. Dukla,  1964.
14. Grójec  — zob. poz. 52.
15. Hrubieszów,  1965.
16. Jaśliska (pow. Jasło)  — miasto, 

1964.
17. Janów Lubelski,  1969.
18. Janów,  1974.
19. K lem ensów  — osada fabryczna i 

cukrownia,  1968.
20. Korycin,  1976.
21. Kraśnik ,  1966.
22. K ryn k i,  1976.
23. Kunów,  1964.
24. Kuźnica,  1976.
25. Łagów,  1960.
26. Łask,  1964.
27. Łomża,  1964.
28. M aków M azowiecki  (wraz z M. 

Barbasiewicz), 1979.
29. Mikstat, 1962.
30. N o w y  D wór  — zob. poz. 52.

31. Oleśnica  {wraz z L. Kozakiewi
czem), 1963.

32. Piaseczno  — zob. poz. 52.
33. Płońsk  — zob. poz. 52.
34. Podkowa Leśna  (wraz z K. Ru

dzińskim, nie ukończone).
35. Przasnysz  (wraz z M. Barbasie

wicz), 1979.
36. Rawa Mazowiecka, 1964, 1979.
37. Różan  (wraz z M. Barbasiewicz), 

1979.
38. R yki  — zob. poz. 52.
39. Siem iatycze ,  1971.
40. Sieniawa (pow. Jarosław)  — m ia

sto, 1961.
41. Słupia Nowa,  1961.
42. Sokółka,  1974.
43. Stoczek Łukowski,  1969.
44. Suchedniów,  1961.
45. Szczebrzeszyn ,  1968.
46. Szczuczyn,  1975.
47. T yc zyn  (pow. R zeszów)  — miasto, 

1961.
48. Tykocin,  1975.
49. W yśm ierzyce ,  1963, 1973.
50. W idawa,  1964.
51. Wizna,  1974.
52. W ytyczn e  konserwatorsk ie  dla p la

nów  zagospodarowania p rzes tr zen 
nego miast: Grójec, N o w y  Dwór,  
Piaseczno, Płońsk, R yk i  (oprać, 
zbiór.), 1971.

53. Ż yrardó w  (wraz z T. Szyburską 
i A. Gryciuk), 1976.

DOKUMENTACJE HISTORYCZNO-ARCHITEKTONICZNE  
(m aszynopisy w  PKZ W arszawa)

1. Bolim ów  — kościół p.w. Sw. Anny,  1964.
2. D owspuda  — pałac, 1968.
3. Janów Podlask i  — d. zam ek biskupi,  1968.
4. K lem en só w  — zespół pałacowy,  1969.
5. Mirogonowice  — d w ór  (oprać, zbiór.), 1971— 1972.
6. M oskorzew  — murowaniec,  1975.
7. N owa Słupia  — d. zespół szpitala p.w. Sw. Michała, 1974.
8. N o w y  K orczyn  — zajazd,  1973.
9. Przasnysz  — ratusz  (wraz z M. Barbasiewicz), 1979.

10. S e jn y  — kościół i k lasztor  podominikański,  1967.
11. Serebryszcze  — pałac, 1966.
12. S iem ia tycze  — zespół pom is jonarsk i; kościół, klasztor i ogród, 1967.
13. Skotn ik i  — dw ór,  1971.
14. S ladków  D uży  — pałac, 1973— 1975.
15. Sm iłów  — d w ór  (badania architektoniczne),  1971— 1972.
16. Staszów  — ratusz,  1957.
17. W igry  — zespół pokamedulski,  1968.
18. Wieluń  — d. klasztor  ss. bernardynek,  1969.
19. Złoczew  — kościół i klasztor pobernardyński,  1965.

Oprać. M arek Domagalski
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