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Edmund Małachowicz,  
fot. za: www.inmemoriam.architektsarp.pl

Czy wrocławskie zabytki – takie jak np. katedra na Ostrowie Tumskim – wyglą-
dałyby dziś tak, jak wyglądają, gdyby życie Edmunda Małachowicza potoczyło się 
inaczej i w 1946 r. nie przybyłby on do Wrocławia? Tego nie wiadomo. Pewne jest 
jednak, że w czasie trwającej ponad pół wieku pracy zawodowej ten pochodzący 
z Wilna wybitny architekt i konserwator zabytków zrobił wiele dla ratowania 
zabytkowej substancji miejskiej we Wrocławiu. Zmarł pięć lat temu, 3 lipca 2015 r. 

Co po sobie zostawił? Jakie zabytki uratował? Czego najbardziej żałował?

3 liPCa 
Niepokorny konserwator i architekt  

– Edmund Małachowicz

WROCŁaWSKiE HiSTORiE 

O Edmundzie Małachowiczu mówiło się, że był  

niepokorny. Dlaczego? Bo jako miejski konser-

wator zabytków potrafił zdecydowanie przeciw- 

stawić się już podjętym decyzjom administra-

cyjnym. Dzięki temu uratował przed rozbiórką 

zabytkowy pałac Hatzfeldów i zespół klasztorny  

sióstr dominikanek. Za taką bezkompromisową 

postawę zapłacił wysoką cenę, bo w 1972 r.  

pozbawiono go stanowiska konserwatora za- 

bytków miasta Wrocławia, które zajmował od  

1965 r. Skąd taka stanowczość, upór i hart 

ducha? Może stąd, że historyczne dziedzictwo 

architektoniczne Małachowicz cenił jako naj-

wyższe dobro. A może też stąd, że z natury był  

odważny, stanowczy i bezkompromisowy. Po- 

noć przy swojej gwałtowności miał „polemiczny 

temperament”. Był żołnierzem Armii Krajowej  

i uczestnikiem operacji „Ostra Brama”, po której 

został internowany i wywieziony do Kaługi  

w Rosji, a następnie wcielony do Armii Czerwo-

nej. Doświadczenia wojenne były z pewnością 

niezapomnianą lekcją życia, która w znacznym 

stopniu go ukształtowała i wpłynęła na dalsze 

losy, a te potoczyły się podobnie, jak wielu 

innych Kresowian.

W 1946 r. Edmund Małachowicz – urodzony  

w Wilnie 3 marca 1925 r. – osiedlił się we Wro- 

cławiu. Ponoć dotarł tu pieszo wprost z Syberii  

wraz ze swoim przyjacielem, Marianem Poźnia- 

kiem, artystą malarzem. Miał 21 lat, gdy za- 

czął studiować architekturę na Uniwersytecie 

oraz Politechnice we Wrocławiu. Zniszczony 

w znacznym stopniu Wrocław bardzo potrze-

bował architektów, dlatego tak jak wielu 

swoich kolegów z uczelni już jako student 

aktywnie włączył się w proces odbudowy mia- 

sta. Szczególnie interesował się historycznym 

dziedzictwem architektonicznym i średnio-

wieczną architekturą polską. Po uzyskaniu 

w 1952 r. dyplomu, pracował w kilku biurach 
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projektowych, m.in. w Pracowni Konserwacji 

Zabytków (1953–1960) i w „Miastoprojekcie” 

(1960–1965). W latach 1965–1972 był miej-

skim konserwatorem zbytków. To w tym cza- 

sie, niejednokrotnie w ostatniej chwili i niemal  

wchodząc pod koła ciężkiego sprzętu budow-

lanego, z ogromną determinacją ratował rozma-

ite obiekty przed rozbiórką. Tak właśnie było  

w przypadku np. pałacu Hatzfeldów. W 1972 r.  

związał się z Wydziałem Architektury Politech-

niki Wrocławskiej, gdzie do 1998 r. kierował 

zorganizowanym przez siebie Zakładem Kon-

serwacji i Rewaloryzacji Architektury. W 1978 r.  

został profesorem, a w 1994 r. – członkiem 

Polskiej Akademii Nauk. W latach 1999–2010 

był najpierw prezesem, a później wiceprezesem 

Wrocławskiego Oddziału PAN. 

W ciągu swej 60-letniej pracy zawodowej 

uczestniczył i kierował pracami nad najcen-

niejszymi budowlami miasta. To on uratował, 

zaprojektował i zrealizował wiele obiektów, 

dokonując ich odbudowy, restauracji lub ad- 

aptacji. Efektem wszechstronnej działalności 

projektowej, konserwatorskiej, badawczej oraz 

naukowej prof. Małachowicza jest ponad 60 

projektów niemal w całości zrealizowanych, 

10 wykopaliskowych badań terenowych oraz 

ponad 120 publikacji. Mówi się, że był twórcą 

wrocławskiego gotyku, bo dzięki niemu wielu 

zniszczonym wojną zabytkom przywrócono 

ich gotycki wygląd, pomijając ich późniejsze 

przeobrażenia. Do najważniejszych realizacji 

architektonicznych prof. Małachowicza należy 

przede wszystkim rekonstrukcja architektury 

zewnętrznej wrocławskiej katedry wraz z ka- 

plicą św. Jana i hełmami wież (1965–1995) oraz 

latarnią umarłych (2001). Choć wrocławianie 

byli już przyzwyczajeni do widoku smukłej 

katedry z wieżami pozbawionymi hełmów, to  

jednak on twierdził, że hełmy powinny powró-

cić. Uparcie dążył do tego celu, aż dopiął swego 

i to właśnie one mogą dziś być symbolem jego 

wszechstronnej twórczości i działalności. Nie 

bez powodu upamiętniająca go tablica pojawiła 

się w 2019 r. właśnie na elewacji wrocławskiej 

katedry, której „oddał swoje serce”, jak twierdzi 

wielu.

Katedra pw. św. Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim z lotu ptaka, 2004 r., fot. Marcin Bradke / Centrum Historii Zajezdnia
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Projekt rekonstrukcji hełmów katedry, fot. za: www.pwr.edu.pl 
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Przyjaciele i uczniowie prof. Małachowicza zebrani przy katedrze w dniu odsłonięcia poświęconej mu tablicy,  
3 lipca 2019 r., fot. Maciej Rajfur / „Gość niedzielny” Wrocław za: www.wroclaw.gosc.pl

Tablica upamiętniająca prof. Małachowicza na południowej elewacji wrocławskiej katedry, powstała z inicjatywy  
prof. Olgierda Czernera, ufundowana przez Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Politechnikę Wrocławską  

oraz przyjaciół prof. Małachowicza, a odsłonięta w czwartą rocznicę jego śmierci, tj. 3 lipca 2019 r.,  
fot. Maciej Rajfur / „Gość niedzielny” Wrocław za: www.wroclaw.gosc.pl
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Dziełem prof. Małachowicza była także odbu-

dowa i adaptacja pobernardyńskiego zespołu 

klasztornego na Muzeum Architektury we Wro- 

cławiu (1958–1965), za co został nagrodzny 

przez ministra budownictwa. Zaprojektował 

także odbudowę wielu innych zabytków, np. 

kościoła św. Klary wraz z Mauzoleum Piastów 

(1968–1969) oraz innych kościołów: NMP na  

Piasku, św. Idziego, św. Marii Magdaleny oraz 

św. Krzysztofa. Był autorem rekonstrukcji śre- 

dniowiecznej kolorystyki wnętrz w kilku ko- 

ściołach, m.in. św. Wojciecha i Bożego Ciała  

i innych. To dzięki jego uporowi w odbudowy-

wanym w latach 70. XX w. po pożarze koście- 

le św. Elżbiety pozostawiono ceglane ściany 

z białymi spoinami, bez tynków i polichromii. 

Uczestniczył w odbudowie wrocławskiego ryn- 

ku (1953–1958), projektował nową zabudowę 

na Starym Mieście, m.in. przy ul. Katedralnej 

10–17 (1980) i ul. Kanonii (1975). To właśnie on 

odkrył najstarsze fragmenty we wrocławskiej 

katedrze, czyli resztki murowanego kościoła, 

wzniesionego jeszcze przed ufundowaniem bi- 

skupstw, a także relikty najstarszego zamku na  

Ostrowie Tumskim. Jego zasługą jest także  

odkrycie fragmentów kościołów św. Aleksego 

i św. Wojciecha, a także fortyfikacji miejskich. 

Co ciekawe, dla ratowania zabytków niejedno-

krotnie musiał uciekać się do wymyślnych spo-

sobów, by móc ominąć absurdalne ówczesne 

przepisy. On też sprawił, że po przypadkowym 

odkryciu bastei bernardyńskiej, czyli fragmentu 

najstarszych fortyfikacji miejskich, budowany  

w tym miejscu hotel Panorama przesunięto  

o kilka metrów po to, by zachować niezwykle 

cenny zabytek. 

Potrafił umiejętnie wydobyć walory architek-

toniczne, urbanistyczne i krajobrazowe wszyst-

kich odkrytych budowli lub ich fragmentów, 

tworząc podziemne rezerwaty i ekspozycje, np. 

w podziemiach katedry i kościoła dominikanów. 

Był jednym z tych architektów, którzy w dobie 

PRL – pomimo panujących trendów oraz oko- 

liczności politycznych i gospodarczych – starali  

się wykorzystywać każdy margines swobody,  

by wprowadzić nowatorskie rozwiązania archi-

tektoniczno-urbanistyczne i konserwatorskie. 

Jego życiowym celem było ocalenie dawnej 

architektury w formie oaz minionego czasu,  

sztuki i kultury. Wiele jego projektów architek-

toniczno-konserwatorskich posiada właśnie 

taki charakter. 

Nie wszystkie projekty prof. Małachowicza 

udało się zrealizować w trudnej powojennej 

rzeczywistości. Przygotował plan odbudowy 

i adaptacji młynów św. Klary na Wyspie Słodo-

wej na Muzeum Etnograficzne, jednak projektu 

nie zrealizowano, a młyny wysadzono w powie- 

trze w 1975 r. mimo protestów wielu środowisk.  

Kolejnym, wielkim niezrealizowanym marze-

niem Małachowicza było odtworzenie na bazie  

odnalezionych reliktów zamku piastowskiego 

na Ostrowie Tumskim, który nazywał „Wawelem  

Zaginionym”. Jeszcze w latach 60. przygotował 

całą koncepcję zagospodarowania tego terenu. 

Niestety, projekt nie doczekał się realizacji. Za- 

konserwowano jedynie mury obronne i kościół 

św. Marcina, przy którym wykonano bulwar. 

Projekt zagospodarowania terenu, na którym odkryto relikty zamku 
piastowskiego na Ostrowie Tumskim, fot. za: www.pwr.edu.pl
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Prof. Małachowicz działał nie tylko we Wroc-

ławiu. Pracował m.in. przy odbudowie wież 

katedry w Częstochowie, a także przebudowie 

dwóch cmentarzy wojennych w Wilnie. Był 

autorem kilkunastu publikacji książkowych 

opisujących zabytki Wrocławia i Wilna oraz 

prac teoretycznych z dziedziny konserwacji 

zabytków.

„Czuł się błędnym rycerzem walczącym z wia-
trakami, bo przez cały okres swojej działalności 
jako konserwator miejski i projektant musiał 
walczyć o zachowanie dla przyszłych pokoleń 
dziedzictwa architektonicznego. I często spotykał 
się z niezrozumieniem. […] Dużą częścią jego 
pracy – obok badań i projektowania – było uzmy- 
sławianie ludziom, dlaczego tych czy tamtych 
starych murów wyburzać nie należy. Musiał 
tłumaczyć ich wartość architektoniczną” – wspo- 

mina prof. Małachowicza dr Elżbieta Grodzka, 

autorka wydanej z okazji piątej rocznicy śmierci 

Profesora książki jemu poświęconej. 

Praca Edmunda Małachowicza została wiele 

razy doceniona – wielokrotnie był nagradzany, 

w tym m.in. najważniejszą polską nagrodą archi-

tektoniczną, czyli Nagrodą Honorową SARP 

(2001), którą otrzymał jako trzeci wrocławski 

twórca, po Jadwidze Grabowskiej-Hawrylak  

i Wojciechu Zipserze. Był odznaczony także  

m.in. Krzyżem Zasługi oraz orderem Odrodze-

nia Polski Polonia Restituta. Zmarł 3 lipca 

2015 r. w wieku 90 lat. Spoczął w głównej alei 

cmentarza św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida we 

Wrocławiu.

Kamilla Jasińska
Starszy specjalista w Dziale Redakcja  
Centrum Historii Zajezdnia

Michał Karczmarek
Wrocławski przewodnik miejski 
Via Vratislavia

Grób rodziny Małachowiczów na cmentarzu św. Wawrzyńca we Wrocławiu, fot. Kamilla Jasińska



7Polecamy lekturę publikacji Ewy Grodzkiej, Profesor Edmund Małachowicz. Architekt i konserwator. Autentyczność i wiarygodność 
zabytku architektury (wyd. 2020) oraz wywiad, w którym dr Grodzka opowiada o prof. Małachowiczu i jego pracy.
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Okładki wybranych popularnych książek prof. Edmunda Małachowicza

https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/to-on-sprawil--ze-wroclawska-katedra-ma-dzis-dwa-helmy-11637.html

