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 Jan Krzysztof Wysznacki (dla przyjaciół i znajomych Krzysiek) urodził się 24 lipca 1951 r. 
w Łodzi w rodzinie inteligenckiej. Był najmłodszym synem  mgr inż. arch. Zbigniewa 
Wysznackiego – znanego łódzkiego architekta i urbanisty. Łodzianin z urodzenia od najmłodszych 
lat związany był także z Głownem, gdzie Jego Rodzice posiadali dom letniskowy. Pasjonowała  go 
fotografika najpierw czarno-biała, później kolorowa, jazda na rowerze oraz  spływy kajakowe. W 
zasadzie aparat fotograficzny był Jego stałym towarzyszem. Pasji tej pozostał wierny do końca 
życia. Po ukończeniu XXIX LO w Łodzi w 1969 roku rozpoczął studia na Wydziale Budownictwa 
Lądowego Politechniki Łódzkiej, które ukończył w 1974 r. z tytułem mgr inż. budownictwa 
lądowego.    
 Za pracę dyplomową napisaną pod kierunkiem docenta Janusza Medwadowskiego 
(wykonaną wspólnie z Wiesławem Kalińskim) z zakresu konstrukcji stalowych  otrzymał   w 1975 
r. II nagrodę w Turnieju Młodych Mistrzów Techniki w PŁ (I nagrody nie przyznano). Był to 
projekt przekrycia hali sportowej Anilany – ruszt  50x50 m w konstrukcji stalowej sprężonej. Do 
obliczeń statycznych rusztu wykorzystano po raz pierwszy na Wydziale komputer COMPUCORP.  
Bezpośrednio po studiach rozpoczął pracę w PBP CHEMOBUDOWA – ŁÓDŹ na wielkich 
budowach przemysłowych na terenie Łodzi (SKOGAR, ZPP FENIKS, WIFAMA), co pozwoliło 
mu uzyskać uprawnienia budowlane wykonawcze już w 1977r. 
 Od 1978 r. kontynuował swoją karierę zawodową w jednym z największych w regionie biur 
projektowych „Miastoprojekt Łódź”, gdzie dał się poznać jako utalentowany i kreatywny inżynier. 
Zaowocowało to w 1979 r. uzyskaniem I nagrody w konkursie na wniosek racjonalizatorski 
oraz  w 1981 r otrzymaniem uprawnień budowlanych projektowych.  
 W latach 1981 – 1987 wyjechał na kontrakt zagraniczny za pośrednictwem CHZ 
„BUDIMEX” do Algierii, w trakcie którego zajmował się projektowaniem konstrukcji wielu  
budowli zlokalizowanych w strefach sejsmicznych (min. laboratorium policji w Konstantynie czy 
stadionu w Biskrze). 
 W 1987 r. powrócił do Polski i do swojej macierzystej firmy „Miastoprojekt – Łódź”. 
Współuczestniczył  w tworzeniu dokumentacji oraz realizacji wielu ciekawych obiektów, m.in. 
rekonstrukcji zabytkowego zespołu hotelowego w Suchumi (budynek położony w  strefie 
sejsmicznej, oparty na fundamentach palowych). 
 W „Miastoprojekcie  – Łódź” współpracował ze znanymi łódzkimi konstruktorami tj. mgr 
inż. Janusz Frey i mgr inż. Wacław Sawicki. 
 Po przemianach ustrojowych 1989 r. wielkie biura projektów i kombinaty budowlane 
zostały rozwiązane; część zdolnych inżynierów odeszła wówczas od zawodu. Jan Krzysztof 
Wysznacki nie podjął jednak takiej decyzji, gdyż wykonywane zajęcie było dla niego czymś więcej 
niż tylko profesją. Z ochotą podejmował najtrudniejsze zlecenia, wyróżniał się jako ceniony autor 
wielu ekspertyz i orzeczeń.  



 Na przełomie 1991 - 1992 ukończył półroczne studia podyplomowe w dziedzinie 
zarządzania i marketingu na Uniwersytecie LYON 3 (Francja) połączone ze stażem praktycznym w 
firmach francuskich. 
 W roku 1992 pracował w firmie UNIPROJEKT Sp.z o.o. – m.in. projekt konstrukcyjny 
hotelu dla MADEXGLAS w miejscowości Grudzień Las. 
 W latach 1992 - 1994 podjął pracę w Biurze Projektów PeDePe:  

 Projekt Domu Kultury  w Kleszczowie – teren objęty szkodami górniczymi, 
 Hala stalowa dla KONSTILANY, 
 Ekspertyzy budynków mieszkalnych i nadzory inwestorskie. 

W latach 1995 – 1998 pracował w charakterze doradcy technicznego w firmie HENKEL 
BAUTECHNIK POLSKA –materiały chemii budowlanej CERESIT a w latach 1998 – 1999 w 
charakterze doradcy technicznego w firmie WODAN – sieć handlowa materiałów CERESIT oraz  
w charakterze doradcy technicznego firmy METALPLAST OBORNIKI. 
W latach 1994 - 2001 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie projektowania, 
nadzorów i ekspertyz budowlanych.  
W latach 2001 – 2009 pracował  w BUREAU VERITAS POLSKA w charakterze inżyniera 
eksperta sprawdzającego dokumentację dla potrzeb firm ubezpieczeniowych na budowach: 

 Centra Handlowe Carrefour Gdańsk, Kraków – Nowa Huta i inne, 
 Fabryka papierosów PHILIP MORRIS – Charków, Ukraina, 
 Centrum Handlowo - Rozrywkowe – MANUFAKTURA, Łódź.  

 W roku 2007 został wpisany na ogólnopolską listę rzeczoznawców budowlanych. 
 W ostatnich latach życia wiele uwagi poświecił zagadnieniom budownictwa ekologicznego. 
Tę pasję zrealizował budując dom rodzinny w Głownie, gdzie wdrożył własne unikatowe 
rozwiązania w zakresie oszczędności energii.  
 Jan Krzysztof Wysznacki nie zdążył jednak dokończyć dzieła; choroba przyszła 
niespodziewanie i bardzo szybko postępowała. Na szczęście tragiczna sytuacja nie złamała jego 
hartu ducha; do ostatnich chwil świadomego życia projektował, robił szkice i modele, które 
pozostawił rodzinie do realizacji w nowo wybudowanym domu w Głownie. Pozostał inżynierem i 
projektantem do końca. Jego pasję i zainteresowania kontynuują dzieci:  córka Ania, która pracuje  
jako tłumacz w Brukseli i syn Karol, który jest architektem. 
 Zmarł po ciężkiej chorobie 18 lutego 2019 r. w Głownie. Spoczął na Cmentarzu 
Komunalnym przy ul. Wrzosowej w swoim ukochanym Głownie. 


