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21 listopada 2011 roku w wieku 80 lat zmar  Pro-

fesor dr hab. Miros aw Przy !cki, architekt-twórca, 

konserwator zabytków, pedagog, niezwykle prawy 

i wspania y cz owiek. Trudno pogodzi" si! z my#l$, 

%e odchodzi przyjaciel, który pozostawia  w pami!-

ci rado#" krótkiego cho"by spotkania. Dobrej chwili 

na odej#cie nie ma. Dla wielu z nas Mirek Przy !cki 

by  Cz owiekiem o wielkiej sile %ycia, niespo%ytej 

energii, aktywno#ci, pracowito#ci i pogodzie ducha. 

A% trudno uwierzy", %e opu#ci  nas w wieku 80 lat. 

By  m odzie&czy w sposobie bycia, relacjach towa-

rzyskich, zwyk ej codzienno#ci. Nie liczyli#my mu 

lat – i nagle odszed . 
Odk$d si!gam pami!ci$ Profesor Przy !cki stale 

by  gotów do podejmowania nowych wyzwa&, no-

wych tematów badawczych, projektów, a z ka%dym 

przybywaj$cym mu rokiem %ycia coraz bardziej 

i bardziej przyspiesza  w tym dzia aniu. Niezwyk a 

mobilno#", dowcip, u#miech, stawa y si! jego ce-

chami rozpoznawalnymi. Niew$tpliwie by  Cz o-

wiekiem nietuzinkowym.

Profesor Miros aw Przy !cki niemal ca e %ycie 

zawodowe magistra in%yniera architekta po Poli-

technice Wroc awskiej, któr$ uko&czy  w roku 1955, 

zwi$za  z miastami Dolnego 'l$ska i ich zabytka-

mi. Prac! doktorsk$ u profesora Bohdana Guerquin 

w Instytucie Historii Architektury, Sztuki i Techniki 

Politechniki Wroc awskiej na temat Odbudowy Sta-

rego Miasta w Ole#nicy w latach 1955-1974 obro-

ni  w roku 1977. Jej recenzentami byli: prof. dr hab. 

Wojciech Kalinowski i prof. dr hab. Jerzy Rozp!-

dowski. W roku 1979 Wroc awskie Towarzystwo 

Naukowe i Zarz$d Regionalny Dolno#l$skiego To-

warzystwa Spo eczno-Kulturalnego we Wroc awiu 

pod przewodnictwem prof. dr hab. Jana Trzynad-

lowskiego przyzna o rozprawie pierwsz$ nagrod!, 

podkre#laj$c „...jej warto#" badawcz$ i powa%ne 

znaczenie spo eczne”. Prac! habilitacyjn$, równie% 

na Politechnice Wroc awskiej, Profesor Przy !cki 

obroni  w roku 1999. 

Jego start w zawodowe %ycie architekta-konser-

watora by  zwi$zany z powojenn$ odbudow$ za-

równo #l$skich miast, jak i zrujnowanych wojn$ 

zabytków. Tematyka konserwatorska interesowa a 

Profesora jeszcze podczas studiów, kiedy dzia a , 
a potem kierowa  ko em naukowym na wroc awskim 

wydziale Architektury. Swoj$ przygod! z zabytkami 

rozpocz$  jako student drugiego roku architektury 

zaproszony do prac przy odbudowie wroc awskiej 

katedry przez Prof. Marcina Bukowskiego. St$d tu% 

po uko&czeniu studiów, maj$c za sob$ spor$ prakty-

k!, obj$  stanowisko kierownika w zespole Pracow-

ni Konserwacji Zabytków (PKZ) we Wroc awiu. 

Warto podkre#li", %e pracowni tej powierzano wów-

czas zadania najpilniejsze, a m ody jej zespó  musia  
zmierzy" si! z zadaniami zarówno o charakterze na-

ukowym i studialnym, jak i opracowaniami maj$cy-

mi walor praktyczny. Wykonywano zatem zarówno 
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studia konserwatorsko-urbanistyczne do odbudowy 

dolno#l$skich miast, jak i spisy i katalogi zabytków 

czy te% programy porz$dkowania zdewastowanych 

muzeów i ich zbiorów. By o to zadanie szczególnie 

trudne wobec braku odpowiednich materia ów ar-

chiwalnych, gdy% te tu% po zako&czeniu dzia a& wo-

jennych wywiezione zosta y w g $b Niemiec. Zbiory 

dawnego archiwum Urz!du Ochrony Zabytków Dol-

nego 'l$ska, istotne dla kierowania procesem odbu-

dowy, by y zatem niedost!pne. Powo ana pracownia 

boryka a si! równie% z brakiem wykwaliÞ kowanych 

osób do pracy. Problematyka wymaga a zarówno 

specjalistycznej wiedzy, jak i sporych umiej!tno#ci 

oraz praktycznego do#wiadczenia. Niewielki zespó , 
który dopiero w pocz. lat 60. XX w. wzrós  do o#miu 

osób, nie móg  podo a" ogromowi pracy, jakiej wy-

maga  zasób dziedzictwa pozostaj$cy wówczas 

w dyspozycji urz!du wojewódzkiego konserwatora 

zabytków. W oczywisty zatem sposób przygotowy-

wanie projektów, które ratowa" mia y zabytki przed 

ca kowitym zniszczeniem lub rozbiórk$, by o cz!sto 

uproszczone i po#piesznie wykonane, a dokumenta-

cja opisuj$ca stan techniczny i warto#ci zabytkowe 

do niezb!dnych remontów – nie zawsze wyczerpu-

j$ca. Z uwagi na po#piech i ogrom pracy nie mo%na 

by o podejmowa" niezb!dnych, systematycznych 

bada& nad zabytkami. Profesor Przy !cki cz!sto 

wspomina  niezwyk e tempo ówczesnych prac, kie-

dy w ci$gu zaledwie pi!ciu lat opracowywano kil-

kana#cie studiów historyczno-urbanistycznych dla 

miast Dolnego 'l$ska, tak wa%nych dla charaktery-

styki lokalnej Regionu, jak mi!dzy innymi Brzeg, 

Nysa, Strzegom. Opracowania te musia y mie" cha-

rakter uproszczony, rozpoznawczy. Uruchamia y 

bowiem prace przy odgruzowywaniu zabytków, ich 

naprawie lub odbudowie. By o to zadanie niezwy-

kle odpowiedzialne. Obiekty zabytkowe nie umiesz-

czone w dokumentacji by y bowiem natychmiast 

rozbierane, dla innych natomiast, opuszczonych 

i niezamieszka ych, nale%a o jak najszybciej znale*" 

odpowiednich u%ytkowników: „...bo dla w adzy za-

bytek nie zinwentaryzowany nie istnia  i by  wybu-

rzany przez buldo%ery”- mówi  Profesor.

Profesor nigdy te% nie ukrywa , %e presja szybkiej 

odbudowy miast Dolnego 'l$ska powodowa a cz!-

ste konß ikty pomi!dzy administracj$ lokaln$ i kon-

serwatorami. Wywo ana piln$ potrzeb$ znalezienia 

mieszka& dla przesiedle&ców przede wszystkim by a 

legitymizacj$ polityki ówczesnych w adz. W trud-

nym okresie lat 1959-1961 profesor Przy !cki wraz 

z doktorem arch. Januszem Pude ko stworzyli spis 

zabytkowych miast w Polsce, który sta  si! podsta-

w$ do opracowania ogólnopolskiej ewidencji miast. 

Profesor jako architekt kierowa  wieloma pracami 

o charakterze konserwatorskim, w tym mi!dzy inny-

mi pierwszym dla Wroc awia Programem konser-

watorskim stworzonym w roku 1955 r. Obszarowi 

Starego Miasta nadano wówczas status zabytku pod 

bezpo#redni$ opiek$ Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. W Programie tym zapisano miedzy inny-

mi utrzymanie historycznego rozplanowania miasta, 

w tym linii zabudowy, co w praktyce realizacyjnej 

nie zawsze okazywa o si! mo%liwe. Zapisano w nim 

równie% utrzymanie lub odbudow! wroc awskich 
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dominant przestrzennych, przede wszystkim ko#cio-

 ów, jak np: ko#cio a. pw. 'w. Trójcy – przy którym 

prace trwa y w latach 1957-1958 i 1960-1962; prace 

rekonstrukcyjne przy ko#ciele 'w. Marii Magdaleny 

oraz przy ko#ciele 'w. Jerzego prowadzone etapami: 

etap pierwszy - zabezpieczenie ruin do 1957; w la-

tach 1967-1972 prace rekonstrukcyjne; prace przy 

ko#ciele 'w. Salwatora prowadzone w latach 1968-

1969; przy ratuszu staromiejskim (1960-1964); wie-

%y bramy Wroc awskiej(1956-1959) oraz przy adap-

tacji zamku na cele muzealne w latach 1965, 1970-

1972 i 1971-1973. Ich otoczenie uporz$dkowano 

ju% w roku 1957. W tym czasie przeprowadzono 

równie% restauracj! i konserwacj! d ugiego odcinka 

zachowanych murów obronnych #redniowiecznego 

Wroc awia. Szczególne zas ugi mia  Profesor Przy-

 !cki w opracowaniu w asnej metody mi!kkiego za-

bezpieczenia korony muru warstw$ ro#linn$.

Jedn$ z ciekawszych prac Profesora, któr$ roz-

pocz$  w roku 1980, by a renowacja i ekspozycja 

Panoramy Rac awickiej, s ynnego dzie a Wojciecha 

Kossaka i Jana Styki, które od czasu przewiezienia 

z Lwowa do Wroc awia w roku 1946 r. czeka o na 

konserwacj!. Pracowni$ konserwatorsk$ Panoramy 

pokierowa  wówczas Stanis aw Filipiak, a za stwo-

rzenie pracowni i ca o#" jej prac by  odpowiedzialny 

Profesor.

Jako wybitny architekt, badacz miast i konser-

wator jest te% Profesor Miros aw Przy !cki autorem 

wielu publikacji naukowych po#wi!conych konser-

wacji zabytków oraz miastom Dolnego 'l$ska. By  
przewodnicz$cym Rady Ochrony Dóbr Kultury woj. 

wroc awskiego (1995-1973), cz onkiem Rady mia-

sta Wroc awia (1957-1975), woj. wa brzyskiego 

(1975-1995) i legnickiego (1975-1995), sekretarzem 

naukowym polsko-s owackiej komisji Nadzoru Re-

stauracji Katedry w Kosicach (198519 89), sprawo-

wa  nadzór naukowy nad pracami konserwatorskimi 

PP PKZ w Poczdamie i Tallinie, by  przewodnicz$-

cym Sekcji Polskiej ds. Urbanistyki Mi!dzynaro-

dowej Grupy Roboczej Ochrony Zabytków (1980–

1989), a tak%e koordynatorem Zespo u ds. usuwania 

skutków powodzi w zabytkach woj. wroc awskiego 

(1997- 1998).

Wspania y Kolega, architekt-twórca, konserwa-

tor zabytków, pedagog i wieloletni cz onek Oddzia-

 u wroc awskiego SARP otrzyma  wiele wyró%nie& 

i zaszczytów. By  Honorowym Obywatelem miasta 

Ole#nica, Honorowym Cz onkiem Towarzystwa 

Opieki nad Zabytkami, Stowarzyszenia Konserwa-

torów Zabytków, Zwi$zku Inwalidów Wojennych. 

Zosta  uhonorowany wieloma odznaczeniami pa&-

stwowymi: Krzy%em OÞ cerskim i Kawalerskim 

Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzy%em Za-

s ugi oraz odznakami: Zas u%ony Dzia acz Kultury, 

Z ot$ i Srebrn$ Odznak$ za Opiek! nad Zabytkami, 

odznak$ Budowniczego Wroc awia, Budowniczego 

Zamku Królewskiego w Warszawie, Konserwatora 

Panoramy Rac awickiej (odznaka Nr l), Z ot$ Od-

znak$ Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, 

Srebrnymi Odznakami SARP i TUP, Odznakami 

Zas u%onemu dla województwa wroc awskiego, Za-

s u%onemu dla m. Wroc awia i woj. Wroc awskiego, 

wieloma innymi. 

11 listopada 2012 min$  rok od Jego #mierci.

Wybrane publikacje Miros awa Przy !ckiego:

Ochrona i konserwacja zabytków na Dolnym  l!-

sku w latach 1945-1970, (w:) M. Przy !cki, Ochrona 

dziedzictwa kulturowego zachodnich i pó"nocnych 

ziem Polski, Warszawa 1995

Miejskie fortyÞ kacje #redniowieczne na Dolnym 

 l!sku. Ochrona, konserwacja i ekspozycja 1950-

1990, Warszawa 1997

Budowle i zespo"y obronne na Dolnym  l!sku, 

Warszawa 1998

Zarys dziejów budowy miast i wsi: wiadomo#ci 

podstawowe. Lektura, Cz$#% 1, Wroc aw 2004

Zabytki w trwa"ej ruinie, Wroc aw 2001

Wielonarodowe dziedzictwo kulturowe na Dolnym 

 l!sku i jego ochrona po 1945 r., Warszawa 2002

Danuta K"osek Koz"owska, prof. dr hab. in&. arch.

Zak"ad Konserwacji Zabytków 
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