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DR INŻ. ARCH., PROF. NADZW. POLITECH-
NIKI ŁÓDZKIEJ – HENRYK STEFAN JAWO-
ROWSKI (1931–2009)

W dniu 14 XI 2009 r. zmarł w Łodzi prof. Henryk Ste-
fan Jaworowski – Honorowy Członek Wieluńskiego 
Towarzystwa Naukowego.

Urodził się 9 II 1931 r. w Radzyminie. Po ukoń-
czeniu szkoły średniej rozpoczął w 1953 r. studia na 
Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, 

które ukończył w 1957 r. W tymże roku Komitet do Spraw Urbanistyki i Archi-
tektury nadał Mu uprawnienia budowlane i projektowe. W latach 1961–1968 był 
kierownikiem pracowni projektowej Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie 
Konserwacji Zabytków w Łodzi. 

W 1968 r. ukończył na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 
podyplomowy kurs z zakresu konserwatorstwa, a w 1977 r. rozpoczął pracę 
w Zakładzie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. W 1979 r. Rada 
Naukowa Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wro-
cławskiej nadała mu stopień naukowy doktora nauk technicznych, w 1983 r. 
został mianowany na stanowisko docenta, a w 1992 r. na profesora nadzwy-
czajnego Politechniki Łódzkiej. Na swej macierzystej uczelni piastował szereg 
odpowiedzialnych stanowisk; w  latach 1983–1989 był prodziekanem Wydziału 
Budownictwa i Architektury, od 1989 do 2002 r. był dyrektorem Instytutu Ar-
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chitektury i Urbanistyki, w latach 1998–2001 kierownikiem Zakładu Historii 
Architektury i Konserwacji Zabytków w Instytucie Architektury i Urbanistyki. 

Jako pracownik naukowy Politechniki Łódzkiej (1977–2000) promował  
125 prac magisterskich, był też autorem 134 zrealizowanych projektów archi-
tektonicznych i autorem wielu opracowań naukowych. 

W 1981 r. Minister Kultury i Sztuki przyznał Mu prawa twórcy. Od 1990 r. 
był rzeczoznawcą Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w zakresie badań 
architektonicznych, projektowania konserwatorskiego i inwentaryzacji konser-
watorskiej. Od 1991 r. był członkiem Sekcji Historii Architektury, Urbanistyki 
i Konserwacji Zabytków Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN. W latach 
1993–2001 był rzeczoznawcą Ministra Kultury w zakresie rewaloryzacji zabyt-
kowych założeń urbanistycznych i zespołów architektonicznych. 

Prof. H. Jaworowski był m.in. członkiem: Stowarzyszenia Architektów Pol-
skich (SARP), Towarzystwa Urbanistów Polskich, Komitetu Architektury 
i Urbanistyki PAN, Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady 
Ochrony Zabytków (ICOMOS) i Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego.

Za swą długoletnią, owocną pracę zawodową i naukową otrzymał następujące 
nagrody i wyróżnienia:

 - 1980 r. – nagroda indywidualna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 
osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych,

 - 1980 – nagroda Ministra Kultury i Sztuki za prace naukowe z dziedziny 
ochrony zabytków, 

 - 1988 r. – nagroda Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za osią-
gnięcia w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego, 

 - 1990 – Honorowa Nagroda Łódzkiego Oddziału SARP za całokształt pracy 
twórczej. 

Ponadto Rada Miejska w Łęczycy nadała mu godność Honorowego Obywate-
la Miasta Łęczycy.

Prof. H. Jaworowski położył wielkie zasługi w opracowywaniu projektów 
rewitalizacji wieluńskiego Starego Miasta. Jako kierownik Pracowni Projek-
towej Przedsiębiorstwa Konserwacji Zabytków w Łodzi opracował w latach  
1962–1964 m.in. projekt architektoniczny przebudowy dawnego zespołu poklasz-
tornego na Bibliotekę Powiatową, a następnie na Muzeum Ziemi Wieluńskiej. 
Budynek, który dziś jest ozdobą Wielunia, był w stanie daleko posuniętej dewa-
stacji. 

Opracowywał również projekty odbudowy zniszczonego pałacu Męcińskich 
w Działoszynie i staropolskiego dworu ziemiańskiego w Świątkowicach. Gdy 
w 1965 r. runęła zabytkowa Brama Krakowska w Wieluniu, opracował pro-
jekt jej odbudowy, opracował również projekty zabezpieczeń konserwatorskich 
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murów obronnych, dokumentację konserwatorską odbudowy baszty Męczarni, 
projekt koncepcyjny częściowej odbudowy Bramy Kaliskiej oraz zabezpiecze-
nia baszty Skarbczyk. Był też orędownikiem realizacji wieluńskich plant wokół 
Starego Miasta. Był też autorem projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru Starego Miasta oraz terenów przyległych. 

Pozostawił po sobie znaczący dorobek naukowy odnoszący się do zagadnień 
konserwatorskich zabytkowej architektury i urbanistyki miasta Wielunia. Opu-
blikował m.in. takie prace, jak:

 - Problemy ośrodków staromiejskich Wielunia i Łęczycy, „Kwartalnik Archi-
tektury i Urbanistyki” 1971, z. 4, s. 311–342;

 - Restauracja zespołu poklasztornego bernardynek w Wieluniu. Problematy-
ka badań i prac konserwatorskich, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej  
– Budownictwo” 1980, z. 23, s. 55–74; 

 - Problemy urbanistyki i badań terenowych średniowiecznego i nowożytnego 
Wielunia, [w:] Między Północą a Południem. Sieradzkie i Wieluńskie w póź-
nym średniowieczu i czasach nowożytnych. Materiały z sesji naukowej w Ko-
ścierzynie koło Sieradza (4–6 grudnia 1991 r.), Sieradz 1993, s. 207–227 
(współautor Janusz Pietrzak); 

Wspólnie z synem Tomaszem zrealizował też w latach 2004–2005 projekt ba-
dawczy pt. Analiza cech i wartości elementów dziedzictwa kulturowego oraz 
dóbr kultury współczesnej na obszarze Starego Miasta w Wieluniu. 

W uznaniu zasług w ratowaniu zabytkowej architektury miasta Wielunia, 
w 1979 r. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Wielunia na wniosek niżej podpisa-
nego wyróżnił Profesora swą doroczną nagrodą honorową, a w 2008 r., także na 
wniosek niżej podpisanego, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe nadało Profeso-
rowi godność Członka Honorowego. 

Profesor H. Jaworowski był człowiekiem wielkiej skromności, cechowały Go 
mrówcza pracowitość, uczciwości i wielka życzliwość. 

Na sesji Rady Miejskiej w Wieluniu w dniu 25 XI 2009 r. radni oddali hołd 
pamięci zasłużonemu dla miasta intelektualiście i uczcili Jego pamięć minutą 
milczenia.

Tadeusz Olejnik


