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Poznałem Ksawerego Krasowskiego mniej więcej w połowie lat 80. ub. wieku. Byłem wówczas dyrektorem wiodącego biura projektowego, Centralnego Ośrodka Badawczo-Projektowego Budownictwa Ogólnego w Warszawie, które z racji położenia przy ulicy Wierzbowej potocznie nazywano „Wierzbową”. Zadaniem biura było opracowywanie nowych rozwiązań dla budownictwa ogólnego i w związku z tym pełniło kluczową rolę dla całego systemu biur Miastoprojekt. Ksawery był dyrektorem Miastoprojekt Łódź, a przede wszystkim duszą porozumienia tych
biur, które spontanicznie utworzono, aby wspólnie próbować szukać drogi w nadchodzących warunkach gospodarki rynkowej. Dzięki jego charyzmatycznemu przywództwu organizacja nazwana Zrzeszeniem Miastoprojekt stała się
bardzo ważną instytucją nie tylko wzajemnej pomocy, ale też silnym partnerem struktur państwowych w dyskusji nad
przemianami w działaniu obszaru projektowania. Charakterystyczną cechą zrzeszenia były niezwykle koleżeńskie więzi, jakie panowały w tej społeczności i trzeba
w tym miejscu podkreślić bardzo mocno, że było to wynikiem w ogromnej mierze osobowości Ksawerego.
Rok 1989 przyniósł ostateczną przemianę ustrojową,
ale idea Ksawerego, aby łączyć środowisko projektanckie, nie zginęła i odrodziła się w postaci Izby Projektowania Budowlanego, którą kierował praktycznie do śmierci
– nadal był twarzą instytucji, symbolem działania pro publico bono.
Przyjaźniliśmy się bardzo do końca. Jestem przekonany, że fundamentem tej przyjaźni było nie tylko działanie, ale przede wszystkim jednakowe myślenie o tym, co
znaczy pozytywizm w najlepszej postaci, jednakowe pojmowanie świata i zjawisk społecznych, a głównie harmonia charakterów. Wiadomość o śmierci Ksawerego przeżyłem bardzo mocno, tak jakbym utracił kogoś bliskiego.
Uroczystość pogrzebowa w małym, skromnym kościółku w Kłodawie uwypukliła jeszcze wielkość jego osoby.
Było pięknie i smutno.
fot. Wiktor Piwkowski
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składamy wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
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