AKTUALNO(CI

PROF. DR HAB. IN). ARCH. S*AWOMIR GZELL –
DOKTOREM HONORIS CAUSA POLITECHNIKI POZNA+SKIEJ

1 grudnia 2010 r. prof. dr hab. architekt S awomir
Gzell otrzyma z r!k Jego MagniÞcencji Rektora Politechniki Pozna"skiej prof. dr hab. Adama Hamrola, tytu doktora honoris causa, przyznany mu przez
Senat tej uczelni. Tytu przyznano na wniosek Rady
Wydzia u Architektury Politechniki Pozna"skiej.
Promotorem w przewodzie by a prof. dr hab. arch.
Hanka Zaniewska. Jest to pierwszy doktorat honoris
causa przyznany przez Senat PP architektowi i urbani#cie. Dlatego w a#nie wyg aszaj!c wyk ad w czasie uroczysto#ci, profesor Gzell skoncentrowa si$
na wyja#nieniu Po co nam architektura i na co nam
urbanistyka, taki zreszt! tytu nadaj!c swojemu wyk adowi.
W swoim wyk adzie prof. S. Gzell podniós m.in.
dwojak! natur$ architektury i urbanistyki: zarazem
artystyczn! i naukow!, stanowi!c! nierozdzieln! cao#%. Dzia alno#% architekta i urbanisty, której tworzywem jest my#l i wra&liwo#%, materia i przestrze",
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porówna do pracy twórczej rze'biarza, przywo uj!c
Micha a Anio a, opisuj!cego rze'bienie jako odrzucanie z bry y marmuru niepotrzebnych fragmentów
i wydobywanie z niej postaci, które w niej s!, tyle,
&e ukryte. Przypomnia analogi$ wyprowadzon!
przez wybitnego urbanist$ Kazimierza Wejcherta,
dostrzegaj!cego w dzia alno#ci architekta i urbanisty w przestrzeni wype nianie tych jej fragmentów,
„które oczekuj! na to od tysi!cleci”. Prof. S. Gzell
uzasadni potrzeb$ rozwijania naukowych i teoretycznych podstaw architektury i urbanistyki, wskazuj!c konieczno#% intelektualnego wysi ku pozwalaj!cego przeciwstawi% si$ « adowi samorzutnemu».
„Bez tego wysi ku jedynie powielamy stary porz!dek i nie panujemy nad zmianami” – uwa&a Profesor.
Podkre#li aktualno#% i nowe rozumienie spo ecznej
funkcji architektury i urbanistyki, b$d!cych miernikiem adu przestrzennego, który jest niezbywalnym
elementem adu spo ecznego i gospodarczego, warunkuj!cych dobrostan spo eczny i gospodarczy spoecze"stw i pa"stw. Przypomnia zdolno#% dyscyplin
naukowych do kreowania szkó , sam identyÞkuj!c
si$ ze szko ! urbanistyczn! profesorów Kazimierza
Wejcherta i Hanny Adamczewskiej Wejchert, której
jest wychowankiem i – wraz z kolegami i uczniami
– kontynuatorem.
Przypominamy ni&ej drog$ naukow!, zawodow!
i akademick! prof. Gzella, wiod!c! do najwy&szego
wyró&nienia akademickiego.
Profesor S awomir Gzell uko"czy studia na
Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej
w 1969 r., b$d!c uczniem profesorów Kazimierza
Wejcherta i Hanny Adamczewskiej Wejchert, co zawsze podkre#la. W 1978 r. obroni prac$ doktorsk!,
w 1987 r. habilitowa si$, otrzymuj!c za ksi!&k$ Fenomen ma omiejsko!ci nagrod$ Wydzia u IV Polskiej Akademii Nauk. W roku 1996 otrzyma tytu

naukowy profesora, a w 2001 r. zosta profesorem
zwyczajnym na Politechnice Warszawskiej.
Od uko"czenia studiów pracuje na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Od 1990 r.
kieruje zorganizowanym przez siebie zak adem, najpierw by to Zak ad Projektowania Przestrzeni dla
Spo eczno#ci Lokalnych, a obecnie jest to Zak ad
Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego.
Lubi do#wiadcza% szerokiego #wiata, a mo&e
ogólniej – przestrzeni, sporo je'dzi i ch$tnie dzieli
si$ swoj! wiedz!. Wielokrotnie wyg asza wyk ady
go#cinne w uczelniach w kraju i za granic!, otrzymywa te& zagraniczne granty, w tym stypendium
Fulbrighta na uniwersytecie w Waszyngtonie. Dzi$ki udzia owi we w adzach mi$dzynarodowych stowarzysze" naukowych i zawodowych mia mo&no#%
czynnie uczestniczy% w kszta towaniu wspó czesnej
my#li urbanistycznej w Europie, co zosta o uhonorowane w 2008 r. wyborem na cz onka korespondenta
Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung (DASL). Wspó dzia anie z innymi uczelniami
i organizacjami mi$dzynarodowymi obejmowa o
ponadto: wspó prac$ z Technicznym Uniwersytetem
w Berlinie, cz onkostwo Rady Association of European Schools of Planning (AESOP), cz onkostwo
Biura i Zarz!du i przewodniczenie polskiej grupie
(do 2003 r.) International Society of City and Regional Planners (ISOCARP), cz onkostwo International Planning History Society (IPHS). Prof. Gzell
by te& do 2000 r. prezesem Stowarzyszenia „Polonia
Nostra - Nasza Polska”, cz onka mi$dzynarodowej
organizacji Europa Nostra, zajmuj!cej si$ ochron!
dziedzictwa kulturowego.
Od dawna datuj! si$ zwi!zki prof. Gzella z Polsk! Akademi! Nauk. W 1987 r. prof. S. Gzell zosta
cz onkiem Sekcji Urbanistyki Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN. Od roku 1990 jest cz onkiem
Komitetu Architektury i Urbanistyki w kolejnych
kadencjach, w latach 1999 - 2002 by wice-przewodnicz!cym Komitetu. Pracuje tak&e w zespo ach
Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kra-

ju przy Prezydium PAN. W ostatnich latach wiele
uwagi po#wi$ca rozwojowi kadr naukowych, pracuj!c w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytu ów, wybrany do niej w roku 2006 i ponownie – w ubieg ym
roku. Od wielu lat jest w sk adzie G ównej Komisji
Urbanistyczno Architektonicznej, obecnie jako jej
wice-przewodnicz!cy.
Prof. S. Gzell ma dorobek publikacyjny licz!cy
ponad 200 pozycji. Sk ada si$ na t$ liczb$ oko o 90
referatów na konferencjach naukowych (blisko 40
mi$dzynarodowych), oko o 90 artyku ów i komunikatów w profesjonalnych periodykach, kilka ksi!&ek
i redakcji ksi!&ek, w tym Krajobraz architektoniczny Warszawy w ko"cu XX wieku. Jest za o&ycielem
i wydawc! rocznika „Urbanistyka. Mi dzyuczelniane Zeszyty Naukowe”, wychodz!cego od lat
pi$tnastu.
Prof. Gzell wypromowa 13 doktorów, jest recenzentem blisko 50 prac doktorskich, a tak&e opiniodawc! oko o 50 innych akademickich prac awansowych
(habilitacje, profesury). Jest tak&e promotorem blisko
120 magisterskich prac dyplomowych na WA PW.
Równocze#nie z prac! na uczelni prof. S. Gzell
pracowa w kilku biurach projektowych w Warszawie, Bia ymstoku, Poznaniu i na budowie za granic!. Od 1990 r. prowadzi te& w asn! pracowni$
projektow!, specjalizuj!c! si$ w opracowaniach urbanistycznych. Ma w zawodowym dorobku oko o
70 wi$kszych opracowa" urbanistycznych i projektów architektonicznych, w wi$kszo#ci zrealizowanych. Jest laureatem ponad 20 nagród i wyró&nie"
w konkursach urbanistycznych i architektonicznych,
w tym pierwszych nagród w konkursie na Dzielnic$ Lecznictwa Uzdrowiskowego w Augustowie
(1974, z A. Gawlikowskim) i w konkursie na dzielnic$ mieszkaniow! Morasko w Poznaniu (1977, z A.
Gawlikowskim i P. W$drychowiczem). W 1979 r.
otrzyma w zespole nagrod$ Ministra Kultury za prac$ w dziedzinie ochrony zabytków, w pó'niejszych
latach liczne inne nagrody resortowe.
Jest cz onkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich i Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Panu Profesorowi S!awomirowi Gzellowi, doktorowi honoris causa Politechniki Pozna"skiej, Autorowi, Recenzentowi i Przyjacielowi „Kwartalnika Architektury i Urbanistyki” – serdecznie gratulujemy.
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