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STANIS¸AW LATOUR
1927-2007

wspomnienie

20 paêdziernika 2007 r. odszed∏
prof. Stanis∏aw Latour, archi-
tekt. By∏ autorytetem dla pol-
skiego Êrodowiska konserwator-
skiego, màdrym nauczycielem,
cierpliwym wychowawcà, wzo-
rem dla pokoleƒ szczeciƒskich
architektów, a tak˝e naukowcem
i spo∏ecznikiem. Cz∏owiekiem
odwa˝nym, skromnym i pogod-
nym. Naszym Profesorem. 

Stanis∏aw Latour, warsza-
wianin, by∏ harcerzem i uczest-
nikiem Powstania Warszawskie-
go, ˝o∏nierzem Armii Krajowej.
W czasach powojennych dzia∏a∏
jako harcmistrz w Choràgwi
Mazowieckiej. DoÊwiadczenie za-
wodowe zdobywa∏ ju˝ w czasach
studenckich, pracujàc przy od-
budowie Warszawy, poczàtkowo
jako technik, a póêniej kierow-
nik budowy i inspektor technicz-
ny w Warszawskim Przemys∏o-
wym Przedsi´biorstwie Budow-
lanym. W 1952 r. ukoƒczy∏ Wy-
dzia∏ Architektury Politechniki
Warszawskiej i rozpoczà∏ prac´
zawodowà w Centralnym Zarzà-
dzie Muzeów i Ochrony Zabyt-
ków w Ministerstwie Kultury 
i Sztuki w Warszawie, co zwià-
za∏o go z problemami ochrony 
i dokumentowania dziedzictwa
kulturowego, m.in. Ziem Za-
chodnich. 

W 1953 r. przyjecha∏ do
Szczecina, by zorganizowaç
pierwszà pracowni´ projektowà
Paƒstwowego Przedsi´biorstwa
Pracownie Konserwacji Zabyt-
ków, nadziej´ dla zabytków
miasta le˝àcego wówczas w gru-
zach. Najwa˝niejszym przedsi´-
wzi´ciem tamtych lat by∏y roz-
pocz´te w 1958 r. prace przy

odbudowie Zamku Ksià˝àt 
Pomorskich w Szczecinie, po-
przedzone studiami projekto-
wo-przestrzennymi i projektem
wst´pnym opracowanym w la-
tach 1954-1955. Odbudowa ta,
uwa˝ana powszechnie za spek-
takularne osiàgni´cie, by∏a ˝ycio-
wym dzie∏em Profesora. Kolej-
nym, symbolicznym etapem je-
go konserwatorskiej aktywnoÊci
by∏y, zapoczàtkowanie w 1973 r.
prace przy odbudowie szczeciƒ-
skiej katedry. Trudne decyzje
zwiàzane z ostatecznymi rozwià-
zaniami projektowymi, zabezpie-
czonej jeszcze przez pierwszych
szczeciƒskich konserwatorów
w 1949 r. ruiny Êwiàtyni, by∏y
d∏ugo konsultowane przez wy-
bitnych architektów i konserwa-
torów polskich, m. in. przy udzia-
le prof. Jana Zachwatowicza,
ówczesnego generalnego konser-
watora zabytków. 

Pi´kne rocznice tych histo-
rycznych dla powojennego Szcze-
cina dzia∏aƒ, przypadajàce na

2008 r., b´dà niestety obcho-
dzone bez ich g∏ównego autora.
Podobnie jak planowane na po-
czàtek tego roku zakoƒczenie
prac przy rekonstrukcji wie˝y
katedralnej, której podstawowy
projekt by∏ równie˝ dzie∏em Pro-
fesora. Szcz´Êliwie dla nas Pro-
fesor w ubieg∏ym roku przygo-
towa∏ obszerne, jak˝e cenne, bo
przez siebie opisane, kompletne
dzieje obu tych odbudów. 

Znamiona dzia∏aƒ konserwa-
torskich Profesora mo˝na zna-
leêç w wielu szczeciƒskich i re-
gionalnych obiektach. Nale˝à do
nich: z sentymentem wspomina-
na przez niego – jako pierwsza
realizacja – skromna Êrednio-
wieczna stodo∏a przy zespole po-
klasztornym w Ko∏baczu, res-
tauracja i projekt wn´trz koÊ-
cio∏a pw. Êw. Jana Ewangelisty
w Szczecinie, Wikarówka przy
katedrze Êw. Jakuba Aposto∏a
czy szczeciƒskie Podzamcze. Do
tego bogatego katalogu projek-
tów i realizacji oraz dzia∏aƒ nad-
zorowanych czy konsultowa-
nych przez Profesora nale˝à
równie˝ znaczàce inicjatywy kon-
serwatorskie zwiàzane z zacho-
waniem, renowacjà i moderniza-
cjà zabudowy ma∏omiasteczko-
wej Pomorza Zachodniego, szcze-
gólnie Trzebiatowa, Chojny i Mo-
rynia. Tej problematyce zosta∏a
poÊwi´cona jego dysertacja dok-
torska, obroniona w 1977 r. na
Politechnice Szczeciƒskiej, jak
te˝ wiele wykonywanych pod
kierunkiem Profesora projek-
tów i dyplomów studentów tej 
uczelni. 

Profesor zajmowa∏ si´ rów-
nie˝ projektowaniem nowych
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obiektów, w których powstaniu
uczestniczy∏ jako g∏ówny pro-
jektant lub wspó∏autor. Do wa˝-
niejszych szczeciƒskich realizacji
nale˝à: zespó∏ mieszkalno-kate-
chetyczny przy koÊciele pw. Êw.
Jana Ewangelisty, zespó∏ sakral-
ny pw. Êw. Jana Bosko przy ul.
Witkiewicza, koÊció∏ pw. M.B.
Ró˝aƒcowej przy ul. Lwowskiej,
budynek mieszkalno-internato-
wy przy zespole salezjaƒskiej
szko∏y zawodowej przy ul. Ku
S∏oƒcu, budynek kurii biskupiej
przy ul. Papie˝a Paw∏a VI.

Dzia∏alnoÊç edukacyjna Pro-
fesora rozpocz´∏a si´ w 1969 r.
wraz z powo∏aniem na Poli-
technice Szczeciƒskiej Wydzia∏u
Budownictwa i Architektury oraz
Instytutu Architektury i Plano-
wania Przestrzennego i zwiàza∏a
go ze szczeciƒskà uczelnià na
ponad 30 lat. Przyjmowa∏ na
siebie wówczas wiele obowiàz-
ków administracyjnych: od po-
sady kierownika tworzonego
przez siebie Zak∏adu Architek-
tury i Konserwacji Zabytków,
poprzez stanowisko dyrektora
Instytutu Architektury i Plano-
wania Przestrzennego, prodzie-
kana Wydzia∏u Budownictwa 
i Architektury, a˝ po stanowisko
prorektora Politechniki Szcze-
ciƒskiej. Dzia∏alnoÊç edukacyjnà
dope∏nia∏y publikacje ksià˝kowe.
By∏ autorem lub wspó∏autorem
m.in. takich pozycji, jak: Re-
waloryzacja zabytkowych miast
na Pomorzu Zachodnim, Pro-
jektowanie systemowe w archi-
tekturze, Rozwój wspó∏czesnej
myÊli architektonicznej, Mode-
lowe przyk∏ady rewaloryzacji
wybranych zespo∏ów zabudowy
na Pomorzu Zachodnim.

Profesor wychowywa∏ wielu
nast´pców, co w pracy dydak-
tycznej jest szczególnie istotne,
choç jak˝e cz´sto zaniedbywa-
ne. Obdarzany by∏ szacunkiem

i zaufaniem, zarówno przez
szczeciƒskich wspó∏pracowników,
nauczycieli akademickich innych
oÊrodków, jak i doktorantów czy
studentów. Âwiadczy o tym licz-
ba prowadzonych przez niego
projektów dyplomowych, recen-
zji rozpraw naukowych i prac
badawczych. 

To zaufanie i estyma powo-
dowa∏y, ˝e na opiniach Profe-
sora cz´sto opiera∏y si´ ostatecz-
ne decyzje zwiàzane z dzia∏al-
noÊcià wielu gremiów zawodo-
wych i spo∏ecznych, a dotyczàce
szeroko rozumianej ochrony za-
bytków, planowania przestrzen-
nego czy znaczàcych dla krajo-
brazu kulturowego inwestycji
architektonicznych. 

Profesor nie zabiega∏ o wy-
sokie stanowiska, choç jego za-
wodowe doÊwiadczenia i kom-
petencje wielokrotnie przewy˝-
sza∏y dorobek innych. By∏ cz∏on-
kiem PAN, przewodniczàcym
Komisji Kszta∏towania Przes-
trzennego Polski Pó∏nocnej PAN,
cz∏onkiem ICOMOS, SARP,
TUP, SKZ oraz Miejskiej Ko-
misji Urbanistyczno-Architek-
tonicznej w Szczecinie i Woje-
wódzkiej Rady Ochrony Zabyt-
ków przy Zachodniopomorskim
Wojewódzkim Konserwatorze
Zabytków w Szczecinie, a tak˝e
rzeczoznawcà Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego ds.
ochrony zabytków. 

Nieoczekiwana i bolesna stra-
ta poruszy∏a prawdziwie wszyst-
kich jego kolegów i przyjació∏,
uczniów i wspó∏pracowników,
Êrodowiska, z którymi wspó∏pra-
cowa∏ od lat i wielu szczecinian,
którzy Êwiadomi byli olbrzymie-
go wk∏adu, jaki wniós∏ w kszta∏-
towanie i promocj´ naszego
miasta, regionu oraz w ochron´
zabytków ziem Pomorza Za-
chodniego. Szczecin ˝egna∏ Pro-
fesora 24 paêdziernika 2008 r.

podczas wieczornej mszy Êwi´-
tej, w wype∏nionej Katedrze Ar-
chidiecezjalnej pw. Êw. Jakuba
Aposto∏a, a Warszawa – dwa dni
póêniej, w cichy s∏oneczny po-
ranek na Powàzkowskim Cmen-
tarzu. 

SzukaliÊmy s∏ów po˝egnania.
Wi´kszoÊç z nas wspomina∏a 
ostatnie spotkanie, przerwanà
w∏aÊnie prac´, planowane reali-
zacje – wspólne czy inspirowa-
ne przez Profesora. Niedokoƒ-
czone recenzje, nieskonsulto-
wane rozwiàzania… Niektórzy –
pi´kny ˝yciorys Polaka, poczàt-
ki jego zawodowej kariery, któ-
ra mia∏a byç dedykowana uko-
chanej Warszawie, a wype∏ni∏a
si´ w ciàgu ponad 50 lat pe∏nà
poÊwi´cenia i konsekwencji pra-
cà na tej powojennej, polskiej
terra incognita. Niezwyk∏e szcze-
gó∏y ˝ycia Profesora poznawa-
liÊmy po raz pierwszy. Choç dla
nas zawsze mia∏ czas i zawsze
s∏ucha∏ cierpliwie – o sobie nie
mówi∏ wiele. 

I Szczecin, i Warszawa by∏y
bliskie jego sercu. Bliskie by∏y
mu te˝ prawdziwie ludzkie spra-
wy. Dodawa∏ nam odwagi, umac-
nia∏ w postanowieniach i obser-
wowa∏ nasze – swoich uczniów –
zawodowe Êcie˝ki. Wielu z nas
odczu∏o osobiÊcie, niepowszech-
ne obecnie, ˝yczliwe zaintereso-
wanie, zaufanie, gotowoÊç pomo-
cy czy samà, dyskretnie udzie-
lanà pomoc. Z takim wspomnie-
niem pozostajemy. 

UczyliÊmy si´ odczuwaç 
pi´kno, mówiç o nim i je broniç.
Kto z nas przeczyta∏ pod koniec
studiów podsuni´ty przez Pro-
fesora katechizm Lecha Nie-
mojewskiego, ten wie, ˝e opuÊci∏
nas prawdziwy Uczeƒ CieÊli.
˚egnaj Profesorze…

Beata Makowska
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P rof. Stanis∏aw Latour, an
outstanding architect, re-

searcher, and teacher of several
generations, died on 20 October
2007. He was held in high
regard not only for concrete
conservation accomplishments
but also for his exceptional per-
sonality: courage, modesty, joie
de vivre, and the urge to render
help to others.

A graduate of the Depart-
ment of Architecture at the
Warsaw Polytechnic (1942),
Prof. Latour devoted the major-
ity of his professional life to the
protection and documentation
of the cultural heritage of
Szczecin and the Western
Territories. During the 1950s
he organised in Szczecin the
first project studio of the State

Enterprise Ateliers for the Con-
servation of Historical Monu-
ments and played a prominent
part in the reconstruction of 
the Castle of the Pomeranian
Dukes. 

His conservation achieve-
ments include, i. a. the cathe-
dral of St. James the Apostle in
Szczecin and the adjoining
Vicarage, the church of St.
John the Evangelist, and the
Podzamcze quarter as well as
the preservation, renovation
and modernisation of small
towns in Western Pomerania.
The Professor also designed
new buildings such as the 
residential-catechesis complex
next to the church of St. John
the Evangelist or the sacral
complex of St. John Bosco. 

For over thirty years he was
connected with the Szczecin
Polytechnic, where he fulfilled
assorted functions, including
that of Pro-Rector. A member
of numerous organisations and
institutions, i. a. the Polish
Academy of Sciences, the
Association of Polish Architects,
ICOMOS, as well as an expert
for the Minister of Culture and
National Heritage.   

Prof. Latour was an un-
questioned authority for Polish
conservators and all people
involved in the protection of
Polish historical monuments,
teaching how to experience and
protect beauty and how to
speak about it.  


