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ZYGMUNT SKUPNIEWICZ, architekt (1927-2020), SARP i WOIA RP 
IN MEMORIAM 

Zygmunt Skupniewicz urodził się 16 września 1927 roku 

w Poznaniu. W latach 1949-1953 studiował architekturę w Szkole 

Inżynierskiej w Poznaniu. Studia architektoniczne ukończył 

w 1959 roku na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, 

uzyskując tytuł magistra inżyniera architekta. 

W kwietniu 1956 roku został członkiem Poznańskiego Oddziału 

SARP. Uprawnienia zawodowe otrzymał w marcu 1961 roku. 

W 1952 roku rozpoczął pracę w biurze „Miastoprojekt - Poznań”, 

gdzie pracował aż do 1991 roku, czyli prawie 40 lat. Od 1955 roku 

wspólnie z architektem Witoldem Milewskim projektuje obiekty 

szkolnictwa podstawowego i średniego na terenie miasta 

Poznania i województwa wielkopolskiego, uzyskując za te obiekty nagrodę miejską  

i wojewódzką. W tym okresie powstają m.in. budynki szkół podstawowych w Poznaniu przy 

ulicach: Drzymały, św. Jerzego, Janickiego, a także m.in. w Kępnie, Wrześni, Kaliszu, Ostrowie 

Wielkopolskim. 

W latach 1963-1980 tworzył wewnątrz Miastoprojektu, wraz z architektami: Witoldem 

Milewskim i  Lechem Sternalem (kierownik), Pracownię Szkolnictwa Wyższego. W tym zespole 

będzie pracował przez długie lata tworząc wiele ciekawych obiektów na terenie Poznania, nie 

tylko dydaktycznych. Jest współautorem, m.in. budynku  Collegium Altum Uniwersytetu 

Ekonomicznego, kompleksu – kampusu dla Uniwersytetu Przyrodniczego,  budynków 

Politechniki Poznańskiej, domu studenckiego "Akumulatory" („Jowita”), domu studenckiego 

„Eskulap”, Domu Weterana, tzw. Pawilonu Włoskiego na terenie MTP, Szkoły Aspirantów 

Pożarnictwa, Szkoły Muzycznej przy ul. Solnej, Szkoły – Pomnika 1000-lecia Państwa Polskiego 

w Gnieźnie. Był laureatem wielu konkursów architektoniczno-urbanistycznych.   

Po zakończeniu pracy w Miastoprojekcie, wraz z architektem Zygmuntem Lutomskim założył 

Pracownię Architektoniczna ARCUS, projektując wspólnie w tym okresie m.in. Ośrodek 

Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Poznaniu, Collegium Polonicum w Słubicach, terminal 

spedycyjny w Gądkach. W 2002 roku, z chwilą powołania, Zygmunt Skupniewicz został 

członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. 

Odznaczony został Honorową Odznaką Miasta Poznania (1968 r.),  Złotym Krzyżem Zasługi 

(1973 r.), Nagrodą Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za wybitne osiągnięcia 

twórcze (1994 r.). W 1980 roku uzyskał Status Twórcy Ministra Kultury i Sztuki. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lech_Sternal
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W 2004 roku wraz z Witoldem Milewskim i Lechem Sternalem – jako zespół autorski otrzymują 

wspólnie Nagrodę Honorową SARP Oddziału Poznańskiego za swoją działalność twórczą oraz 

pracę na rzecz Stowarzyszenia (otrzymał Srebrną Odznakę SARP w czerwcu 1978 r.). 

Na skutek choroby, w ostatnich latach wycofał się z życia zawodowego i towarzyskiego. Zmarł 

28 stycznia 2020 roku.  Pochowany został 5 lutego 2020 roku na Cmentarzu Miłostowo  

w Poznaniu. 

arch. Katarzyna Wrońska 

Pożegnanie Zygmunta Skupniewicza   5.02.2020 roku 

Zygmunt  Skupniewicz urodził się 16 września 1927 roku w Poznaniu, żył 93 lata.  

Całe swoje życie, młodość i czas działalności zawodowej, przeżył w Poznaniu. Tu  zdał maturę 

w Liceum Budowlanym,  następnie uzyskał tytuł inżyniera architekta studiując na  Wyższej 

Szkole Inżynierskiej. Studia wyższe ukończył zdobywając tytuł magistra architektury na 

Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w wielu instytucjach – administracji, 

planowaniu urbanistycznym, „Miastoprojekcie  - Poznań”, prowadząc własną praktykę 

zawodową. Równocześnie był bardzo aktywnym członkiem Stowarzyszenia Architektów 

pełniąc w Oddziale Poznańskim różne funkcje takie jak -  członek Zarządu Oddziału, sędzia  

Kolegium Sędziów Konkursowych, współorganizator konkursów architektonicznych.  

Jako aktywny architekt obdarzony niewątpliwym talentem i wiedzą zawodową współpracował 

z wieloma sławnymi, dziś już nieżyjącymi  i wielce zasłużonymi dla Poznania, architektami 

takimi jak Zbigniew Zieliński, Regina Pawuła, Zbigniew Lutomski. 

Zygmunt Skupniewicz był członkiem jednego z najwybitniejszych zespołów 

architektonicznych, który  tworzyli  Zygmunt Skupniewicz, Lech Sternal i Witold Milewski 

działający w „Miastoprojekcie - Poznań”. Lata największej ich aktywności przypadły na koniec 

lat 50 –tych i lata 60 i 70 –te. Po okresie socrealizmu powrócił modernizm. Był to, mimo trudnej 

sytuacji ekonomicznej, czas  poszukiwań formalnych, funkcjonalnych i materiałowych. Mimo 

izolacji od świata zachodniego, architektura  polska  była modernistyczna i europejska. To jak 

wygląda powojenny, nowoczesny Poznań jest w dużej mierze dziełem tego wspaniałego 

zespołu.  

Zygmunt Skupniewicz jako współautor jest autorem miedzy innymi, bo nie sposób wyliczyć tu 

wszystkich dzieł, w których ma swój udział, następujących zespołów lub obiektów: 

 

- Zespół Jednostek Pozaklinicznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 
- Zespół budynków Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
- Budynek Altum  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
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- Budynki Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej 
- Budynki Collegium Novum Uniwersytetu Adama Mickiewicza 

- Domy Akademickie przy ulicach Przybyszewskiego, Piątkowskiej, Św. Rocha 
- Dom Weterana przy ulicy Ugory 
- Budynek PAN przy ulicy Wieniawskiego 
- budynki Szkół Podstawowych przy ulicach Drzymały, Janickiego 
- Collegium Polonicum w Słubicach 
- Budynek firmy Grundfoss w Poznaniu 
 

Jest również laureatem wielu konkursów architektonicznych miedzy innymi na rozbudowę 

Teatru Polskiego w Poznaniu, Szkołę Pomnik 1000 - lecia Państwa Polskiego w Gnieźnie.  

Wśród  wielu  już wspomnianych  osiągnięć zawodowych należy  również przypomnieć  

o najważniejszych nagrodach i odznaczeniach, które otrzymał za swoją pracę jako architekt. 

Są to: 

- Honorowa Odznaka Miasta Poznania 
- Honorowa Odznaka za zasługi dla Województwa Poznańskiego 
- Nagroda III stopnia Ministra Gospodarki Przestrzennej 
- Złoty Krzyż Zasługi 
- Nagroda Honorowa Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich za rok 2004 
dla zespołu Lech Sternal, Witold Milewski, Zygmunt Skupniewicz.  
 
Ta ostatnia nagroda (po raz pierwszy w swej historii) została przyznana tym wspaniałym 

architektom. Stanowi ona najwyższe uznanie dla dokonań i osiągnięć  zawodowych, istotnego 

wkładu na rzecz architektury i środowiska zawodowego. 

Dziś, gdy próbowałem ogarnąć i podsumować twórczość zawodową Zygmunta Skupniewicza, 

jestem pod wielkim wrażeniem jej wielkości, różnorodności a przede wszystkim jakości. Nie 

waham się powiedzieć, że działając w określonej rzeczywistości gospodarczej, organizacyjnej  

i politycznej tworzył budynki, które przetrwają, będą służyły, będą przywoływane jako 

przykłady dobrej architektury a być może po latach, staną się nawet chronionymi obiektami 

modernistycznej architektury. 

Zapamiętam Go jako świetnego Kolegę, skromnego i  zapracowanego ale pełnego ciepła  

i sympatii dla nieco młodszych i mniej doświadczonych architektów.  

Żegnaj Zygmuncie, żegna Cię architektoniczny i nie tylko -  Poznań, któremu poświęciłeś całe 

swoje życie. Spoczywaj w pokoju. 

arch. Andrzej Kurzawski 
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JULIAN MICUŁA, architekt (1931-2020), WOIA RP 
IN MEMORIAM 

Julian Micuła urodził się 6 kwietnia 1931 roku 

w Skalmierzycach Nowych. Studiował na Wydziale 

Architektury Politechniki Wrocławskiej uzyskując 3 maja 1961 

roku tytuł magistra inżyniera architekta, przedstawiając 

projekt dworca kolejowego. 

W kwietniu 1966 roku otrzymał uprawnienia budowlane 

w specjalności architektonicznej. Decyzją Wojewody, 

w grudniu 1994 roku otrzymał uprawnienia sprawdzającego 

prawidłowość rozwiązań projektowych w zakresie 

architektury. 

Zawodowo związał się z Poznaniem, gdzie przez wiele, wiele 

lat pracował w Wojewódzkim Biurze Projektów Budownictwa Wiejskiego na stanowisku 

kierownika zespołu projektowego zajmującego się zarówno budownictwem mieszkalnym, jak 

i inwentarskim. Współpracownicy wspominają Go jako osobę niezwykle pracowitą 

i szanowaną. W lutym 2002 roku został członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów 

RP. Był członkiem WOIA RP do października 2019 roku. 

Zmarł 6 lutego 2020 roku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się  14 lutego 2020 roku 

na poznańskim Cmentarzu Junikowo. 

arch. Katarzyna Wrońska 
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ANDRZEJ WĘCŁAWSKI, architekt (1933 - 2020), SARP  
IN MEMORIAM  

Andrzej Węcławski urodził się 21 sierpnia 1933 roku  

w Lesznie. Ukończył Technikum Budowlane w Poznaniu w 

1952 roku. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki 

Warszawskiej, uzyskując w kwietniu 1959 r. tytuł magistra 

inżyniera architekta.   

 

Po studiach, życiowo i zawodowo związał się z Poznaniem, 

gdzie w 1959 roku, rozpoczął pracę w Wojewódzkim Biurze 

Projektów. Następnie, przez wiele lat (z przerwą w okresie 

1979 do 1983 roku), aż do lat 90-tych XX wieku,  pracował  

w Poznańskim Biurze Projektów Budownictwa 

Przemysłowego, na stanowisku starszego projektanta.  

W latach 60-tych XX wieku projektował obiekty przemysłowe, w tym Kombinat Hutniczo – 

Górniczy Miedzi w Lubiniu oraz  budynki Piekarni zlokalizowane na terenie całego kraju  

(m.in. w Krakowie, Bielsku-Białej, Kielcach, Radomiu, Gdańsku i Gdyni). W latach 70-tych  

i 80-tych XX wieku projektował także budynki użyteczności publicznej o różnym przeznaczeniu 

w różnych miastach Polski – Hotel w Gnieźnie, Zespół Szkół Zawodowych w Koninie, 

rozbudowa Szpitali Ortopedycznego i Onkologicznego w Poznaniu, Zakład Ceramiki 

Budowlanej w Żywcu, Elektrociepłownia dla Cukrowni w Górze Śląskiej, Internat przy Szkole 

Podstawowej dla dzieci upośledzonych w Poznaniu.  Za swoją działalność zawodową otrzymał 

Odznakę za Zasługi dla Rozwoju Województwa Poznańskiego.  

 

We wrześniu 1962 roku został członkiem SARP Oddział w Poznaniu. Za aktywną pracę na rzecz 

Stowarzyszenia otrzymał w 1989 roku Wyróżnienie SARP III stopnia – Brązową Odznakę SARP.  

 

Zmarł 8 kwietnia 2020 r. Uroczystości pogrzebowe odbyły się na Cmentarzu Miłostowo  

w Poznaniu dnia 16 kwietnia 2020 r.  

arch. Katarzyna Wrońska 
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GRZEGORZ CZERWIŃSKI, architekt (1959-2020), SARP i WOIA RP 
IN MEMORIAM 

Poznaliśmy się w Poznańskim SARPie. Odszedł przedwcześnie, 

niespodziewanie, … nie tak miało być ... Planowaliśmy jeszcze 

wiele wspólnych wydarzeń i spraw. 

Grzegorz urodził się w Poznaniu 31 sierpnia 1959 roku. 

Studiował na Politechnice Poznańskiej uzyskując dyplom 

architekta w styczniu 1987 r. Członkiem Stowarzyszenia 

Architektów Polskich został w maju 1991 r.  W latach 2006 – 

2009 był członkiem Zarządu Oddziału, a następnie w latach 

2009 – 2019, przez trzy kadencje, był Wiceprezesem 

Poznańskiego SARPu. Brał czynny udział we wszystkich 

działaniach, był sędzią w wielu konkursach urbanistyczno-

architektonicznych, pobudzał Stowarzyszenie do działania na 

wielu polach. Cieszył się głębokim zaufaniem naszego środowiska, zarówno w sprawach 

twórczych jak i moralno-etycznych. Za swą działalność społeczną  uhonorowany Brązową 

(2009 r.),  Srebrną (2012 r.) i Złotą (2015 r.) Odznaką SARP. 

Pracę zawodową po studiach rozpoczął jako inżynier budowy w Poznańskim Przedsiębiorstwie 

Przemysłu Lekkiego, a następnie pracował jako starszy asystent w Miejskim Biurze Planowania 

Przestrzennego w pracowni Śródmieście, a w kwietniu 1994 roku uzyskał uprawnienia 

zawodowe. 

Grzegorz był również członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Architektów RP od początku 

jej powstania, czyli od stycznia 2002 roku, gdzie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej WOIA RP od 2006 do 2018 roku, też przez trzy kadencje. Potem został członkiem 

tej Komisji. Przez wiele lat, także w bieżącej kadencji, był Delegatem WOIA RP 

na Zjazd Okręgowy, wnosząc zawsze istotny i ciekawy głos w dyskusji zawodowej. Odznaczony 

Srebrną Odznaką Izby Architektów RP (2010 r.) za działalność społeczną na rzecz środowiska 

architektów. 

W czerwcu 2003 roku założył Pracownię Architektoniczną Grzegorz Czerwiński, 

w której swoje pierwsze kroki zawodowe stawiało całe grono młodych architektów, którym 

Grzegorz zawsze otwierał swoje drzwi i z którymi dzielił się chętnie doświadczeniem 

zawodowym, stwarzając jednocześnie miłą i partnerską atmosferę pracy. 

Tak wspominają Grzegorza młodsi Koledzy: 
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„…Mój były szef przez ponad trzy lata. Tu zrobiłem uprawnienia. Czas pracy na Kossaka 2/2 

będzie na zawsze miłym wspomnieniem. Szkoda że nie wpadnę tam już z Tobą pogadać. Bo 

praca pracą, ale Grzegorzowi chodziło też o dobrą atmosferę i spędzanie czasu w pracy  

z sympatycznymi ludźmi…”; 

„…Mieliśmy okazję ostatnio razem pracować. Szkoda, że nie będziemy więcej…” 

Grzegorz zmarł 16 maja 2020 roku, po przebytej planowej operacji serca. Los nagle 

zdecydował inaczej … 

Wspominając naszego drogiego Kolegę Grzegorza, najbardziej pamiętamy nasze wspólne 

drogi i nie jest to bynajmniej metafora, bo te drogi były prawdziwe – dziesiątki przejechanych 

rowerem kilometrów. Kilometrów, których przebieg również planował, wytyczając kształt sieci 

dróg rowerowych pracując w Miejskim Biurze Planowania. Tak jak przystało Architektowi, 

wytyczał obszary, planował je, a potem sprawdzał w rzeczywistości. Zasadę tę stosował także 

w swojej pracy zawodowej. Był dokładny w każdym działaniu, niezależnie czy wybierał 

materiał na elewacje,  czy kupował rower lub dobierał klamki do swojego biura – nigdy nie 

odpuszczał. 

Był perfekcjonistą w stosunku do siebie jak i swoich wycyzelowany projektów. Projektów 

zrealizowanych - tych małych jak dom jednorodzinny przy ulicy Promienistej (nagrodzony 

nagrodą Radia Merkury i Głosu Wielkopolskiego) czy dom mieszkalny dla prywatnego 

inwestora w Niemczech pod Dortmundem i tych dużych jak centrum handlowe w Lubinie czy 

zespół magazynowo - handlowy w Poznaniu przy Głogowskiej i tych wielkich, 

niezrealizowanych jak biurowiec dla Allegro… 

Pamiętamy jego spokojną i nacechowaną chłodnym dystansem ocenę rzeczywistości, którą 

studził nasze pomysły w trakcie wielu SARPowskich spotkań. 

Pamiętamy niesamowitą ilość znajomości Grzegorza, z których mogliśmy korzystać przy 

realizacji naszych planów oraz Jego świetną znajomość języka niemieckiego, dzięki której 

mogło się ziścić spotkanie z radnymi Berlina przy makiecie miasta. 

Wspominamy wycieczki SARPowskie organizowane przez Grzegorza, bo podróże  

i poznawanie ludzi to była Jego kolejna pasja.  

Pamiętamy, że zawsze można było na Nim polegać. Pamiętamy też Jego niezwykły uśmiech - 

nacechowany błyskotliwą ironią i uważnością. 

Ten uśmiech zostanie z nami, takiego będziemy Cię, Grzegorzu, pamiętać…. 

 

arch. Piotr Kostka, arch. Katarzyna Wrońska 
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ZDZISŁAW PODOSKI (PUDEŁKO, PODOLSKI), architekt (1921 - 2020), 

SARP  
IN MEMORIAM  

Zdzisław Podoski urodził się 24 sierpnia 1921 roku  

w Starachowicach. Studia architektoniczne I stopnia ukończył 

w Szkole Inżynierskiej w Poznaniu w październiku 1948 roku, 

uzyskując tytuł inżyniera architekta. Od 1947 roku pracował  

w pracowni poznańskiego architekta Jana Cieślińskiego,  

a następnie od czerwca 1948 roku, przez bardzo wiele lat, 

w Biurze Projektów, późniejszym biurze „Miastoprojekt 

Poznań”. Kończąc studia został na krótko asystentem 

Kazimierza Ulatowskiego, znanego polskiego architekta  

i historyka architektury w Szkole Inżynierskiej, która w 1955 

roku, zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego, została 

przekształcona w Politechnikę Poznańską. W czerwcu 1951 

roku Zdzisław Podoski (wówczas Zdzisław Pudełko) został 

członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Poznań. Za pracę społeczną na rzecz 

SARP otrzymał w 1959 roku Wyróżnienie III stopnia.  

W latach 40-tych/50-tych XX wieku, będąc projektantem w Pracowni Architektonicznej  

w Miastoprojekcie, zaprojektował m.in. budynki mieszkalne w Poznaniu (np. znajdujące się 

przy ul. Polnej, na Osiedlu Komandoria), w Chodzieży, Włocławku, Zielonej Górze, Krośnie, 

Kaliszu. W tamtym okresie projektował przede wszystkim w stylu modernistycznym. W maju 

1958 roku uzyskał uprawnienia zawodowe.  

Następnie Zdzisław Podoski kontynuował naukę na studiach architektonicznych II stopnia,  

na Wydziale  Architektury Politechniki Wrocławskiej, które ukończył w 1966 roku z tytułem 

magistra inżyniera architekta. 

Pracując nadal w poznańskim Miastoprojekcie, zaprojektował (sam lub w zespołach 

autorskich) osiedla: Jeziorany w Śremie, Słoneczne w  Gorzowie Wlkp., w Krotoszynie, 

Raszyn III oraz IV w Poznaniu, w Środzie Wlkp., we Wrześni, dla powidzkich lotników 

w Witkowie (z arch. Jerzym Liśniewiczem). W latach 1958 – 70 powstało w Poznaniu osiedle 

Grunwald (obecnie ks. Jerzego Popiełuszki) autorstwa Mirosławy Dworzańskiej, Bogdana 

Celichowskiego, Włodzimierza Wojciechowskie, Zdzisława Podoskiego, Wojciecha 

Kasprzyckiego. Jest to osiedle bloków wielorodzinnych pomiędzy ul. Bukowską (na północy), 

ul. Grochowską (na wschodzie), ul. Marcelińską (na południu) i ul. Bułgarską (na zachodzie).  

W maju 1959 roku Zdzisław Podoski otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi. W 1968 roku został 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jeziorany_(%C5%9Arem)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arem
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Osiedle_S%C5%82oneczne_(Gorz%C3%B3w_Wielkopolski)&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gorz%C3%B3w_Wielkopolski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krotoszyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Raszyn_(Pozna%C5%84)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aroda_Wielkopolska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wrze%C5%9Bnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powidz_(wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Witkowo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Li%C5%9Bniewicz


 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

www.poznan.sarp.org.pl  www. wielopolska.iarp.pl 

poznan@sarp.org.pl  wielkopolska@izbaarchitektow.pl 
 

13 

uhonorowany Złotą Odznakę za zasługi w rozwoju Miastoprojektu Poznań. We wrześniu 1977 

roku otrzymał Odznakę „Za zasługi dla rozwoju Województwa Poznańskiego”, w czerwcu 1983 

roku Odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.  

Zmarł w wieku prawie 99 lat, dnia 26 maja 2020 roku. Pochowany został na Cmentarzu 

Parafialnym Podolany w Poznaniu. 

       

         arch. Katarzyna Wrońska  
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KRZYSZTOF WIZA, architekt (1935-2020), SARP i WOIA RP 
IN MEMORIAM 

Krzysztof Wiza urodził się 10 listopada 1935 roku  

w Poznaniu. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki 

Wrocławskiej uzyskując 13 stycznia 1960 roku tytuł magistra 

inżyniera architekta, przedstawiając projekt Biblioteki  Publicznej 

we Wrocławiu.  

W lipcu 1968 roku, decyzją Prezydium Rady Narodowej Miasta 

Poznania, otrzymał uprawnienia budowlane w specjalności 

architektonicznej do projektowania bez ograniczeń. W 1988 roku 

uzyskał uprawnienia do projektowania w planowaniu 

przestrzennym.  

Pracę zawodową rozpoczął w Poznańskim Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego 

PROZAMET Oddział Poznań współpracując z architektami: Zenonem Stępniowskim  

i Andrzejem Pajzdreskim. W tamtym okresie projektował w zespole m.in. Fabrykę Ogniw  

i Baterii „Centra” w Poznaniu, Fabrykę Okuć w Buku, Fabrykę Sprzętu Rolniczego  

w Inowrocławiu, Zakłady Celulozy i Papieru w Świeciu, Halę Wystawową nr 14 A na terenie 

MTP, Ośrodek Sportowo - Wypoczynkowy w Kiekrzu. Opracowywał także plany szczegółowe 

m.in. śródmieścia Gostynia i Obornik, terenów przemysłowych w Pleszewie oraz plan ogólny 

Wolsztyna. 

W czerwcu 1961 roku został członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział  

w Poznaniu. W 1974 roku otrzymał Honorową Odznakę za Zasługi w Rozwoju Województwa 

Poznańskiego. W lutym 2002 roku został członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby 

Architektów RP.  

Pasjonował się fotografią. Fotografował szczególnie obiekty architektoniczne w ciekawych 

ujęciach zarówno w ciągu dnia, jak i nocą. Lubił swoimi zdjęciami obdarowywać Przyjaciół…..  

Zmarł 4 lipca 2020 roku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 10 lipca 2020 roku 

na poznańskim Cmentarzu Junikowo. 

arch. Katarzyna Wrońska 
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ZBIGNIEW DŁUŻNIEWSKI, architekt (1924 - 2020), SARP i WOIA RP 
IN MEMORIAM 

Zbigniew Dłużniewski urodził się 18 maja 1924 

roku w Warszawie. Dzieciństwo spędził na 

Polesiu w Pińsku. Na początku II wojny 

światowej w 1939 roku ojciec Zbigniewa został 

aresztowany i rozstrzelany w Kuropatach pod 

Mińskiem. Młody Zbyszek wraz z matką 

w kwietniu 1940 roku został aresztowany 

i deportowany do Kazachstanu.   

Na początku 1942 roku Zbigniew Dłużniewski 

zaciągnął się do Wojska Polskiego, został 

żołnierzem Armii generała Andresa. Matka pozostała w Kazachstanie, gdzie 2 lata później 

zmarła na tyfus. Po dwuletnim pobycie  

w Palestynie i Iraku, gdzie ukończył gimnazjum, w latach 1944 – 1945 znalazł się na froncie 

włoskim i w maju 1944 roku uczestniczył w bitwie o Monte Cassino. Kapitan Zbigniew 

Dłużniewski tak wspominał ten czas: 

„… Żeby ochronić rannych przed ciągłym ostrzałem Niemców, trzeba było ich ewakuować. Była 

cała masa rannych. Od punktu Domku Doktora (podczas bitwy mieścił się tam Batalionowy 

Punkt Opatrunkowy 3. Dywizji Strzelców Karpackich) było około 2 kilometrów. Była to ścieżka 

górska, więc nie można było dojechać ani żadnym jeepem, ani sanitarką – tych rannych trzeba 

było przenieść. Trasa była podzielona na 10 odcinków po 200 metrów. Była sztafeta: niosło się 

rannych tam, a z powrotem puste nosze i tak się kursowało w tę i z powrotem. To była jedyna 

ścieżka łączności dla całej Dywizji, więc była strasznie zajęta. Wszystko to działo się pod 

ciągłym ostrzałem niemieckim (…). Myśmy wiedzieli, że Niemcy się poddali. Widzieliśmy tych 

spadochroniarzy, którzy szli w takich bluzach. To byli młodzi chłopcy (…). Potem, jak tych 

Niemców przeprowadzono, to od polskiej strony zaczęły napływać różne delegacje do tego 

klasztoru, który został zdobyty…”  

We Włoszech Zbigniew Dłużniewski skończył liceum i uzyskał maturę. Pod koniec 1946 roku 

znalazł się w Anglii, gdzie próbował dostać się na Politechnikę Londyńską. W sierpniu 1947 

roku powrócił do Polski i rozpoczął studia na Wydziale Architektury Politechniki we Wrocławiu, 

które ukończył w kwietniu 1952 roku uzyskując tytuł magistra inżyniera architekta. Po studiach 

otrzymał „przydział pracy” w Poznańskim Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego. 

Po roku przeniósł się do Wojewódzkiego Biura Projektów Budownictwa Wiejskiego 

w Poznaniu, gdzie pracował do listopada 1974 roku. W latach 1953 - 1957 pracował nad 
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zagospodarowaniem przestrzennym wsi na terenie województw: poznańskiego, bydgoskiego 

i zielonogórskiego (około 50 ośrodków rolnych). W tym okresie opracował też m.in. projekty 

świetlic i kin wiejskich zrealizowane m.in. w woj. rzeszowskim i krakowskim w latach 1955 -

1956. Projektował także domy mieszkalne w Poznaniu i w Kaliszu.  

Następnie wyjechał na kontrakt do Libii, gdzie pracował prawie przez 10 lat jako kierownik 

zespołu urbanistycznego Baladiji Benghazi. Tam opracowywał projekt przebudowy starego 

miasta Benghazi, projekt centralnego parku nad zatoką Inner Harbour, projekty dzielnic tego 

miasta. Wykonywał także projekty rozbudowy osiedli mieszkaniowych. Jedną z ciekawszych 

prac był projekt nowego miasta zlokalizowanego na pustyni, bazujący na odkrytych w tamtym 

czasie złożach wody. W 1984 roku powrócił do Polski, do Poznania. Przeszedł na emeryturę, 

ale nie wycofał się z pracy zawodowej, którą wykonywał jeszcze w różnym zakresie przez wiele, 

wiele lat.  

Od października 1952 roku aż do dziś, członek Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział  

w Poznaniu. W okresie 1957 -1958 był członkiem Zarządu Oddziału. Pełnił także funkcję 

Przewodniczącego Koła SARP w WBPBW. W latach 2002 – 2004 członek Wielkopolskiej 

Okręgowej Izby Architektów RP.  

W marcu 1969 r. odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi. 

Przez wiele lat był zaangażowany w działalność społeczną na terenie gminy Tarnowo 

Podgórne, gdzie zbudował zaprojektowany przez siebie dom własny, w którym mieszkał wraz 

z Rodziną. Tam powołał do życia Bractwo Kurkowe, z którym jeździł na zawody strzeleckie 

odnosząc sukcesy stosowne do wieku.  

W maju 2019 roku Zbigniew Dłużniewski  otrzymał Medal „Labor Omnia Vincit”. To prestiżowa 

nagroda przyznawana od 2005 roku przez Kapitułę Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego; 

uznawana za jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w świecie polskiej i europejskiej 

kultury, sztuki, biznesu i środowisk opiniotwórczych. Towarzystwo przyznaje to wyróżnienie 

chcąc dać wyraz uznania, szacunku i podziękowania dla osób wybitnych, szczególnie 

zaangażowanych w krzewienie idei pracy organicznej oraz w działalność charytatywną i pomoc 

drugiemu człowiekowi. 

Amator narciarstwa, które uprawiał jeszcze po 90-tce, a także pływania, szczególnie w Jeziorze 

Kierskim oraz długich spacerów z psami. 

Zmarł w wieku 96 lat, będąc prawie do końca w dobrej formie, dnia 30 lipca 2020 r. Pochowany 

został na Cmentarzu Jeżyckim w Poznaniu. Uroczystości pogrzebowe z honorami wojskowymi 

odbyły się dnia 5 sierpnia 2020 r.  
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     arch. Katarzyna Wrońska 
opracowanie, na podstawie wspomnień własnych Zbigniewa Dłużniewskiego  

oraz materiałów archiwalnych SARP 

     (zdjęcia – zbiory rodzinne) 
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JÓZEF  PAWLICKI, architekt (1922 - 2020), SARP  
IN MEMORIAM 

Józef Pawlicki urodził się 24 czerwca 1922 roku w Luboniu. 

Tam też mieszkał przez całe swoje życie. Studiował 

na Wydziale Architektury Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu 

uzyskując 1 lipca 1950 roku tytuł inżyniera architekta.   

W marcu 1958 roku otrzymał w Warszawie uprawnienia 

do prowadzenia robót budowlanych.  Pracował jako 

kierownik budowy i kierownik grupy robót w Zjednoczeniu 

Budownictwa Mieszkaniowego nr 1 w Poznaniu. W 1956 roku, 

w swoim domu rodzinnym w Luboniu, otworzył prywatną 

Wytwórnię Prefabrykatów Budowlanych. Po 37 latach 

przekazał ją synowi Janowi,  który prowadzi ją do dziś. 

Pracował także jako kierownik rozbudowy poznańskiej Akademii Ekonomicznej oraz Osiedla 

przy ul. Chociszewskiego w Poznaniu. W kwietniu 1989 roku został członkiem poznańskiego 

Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich. Należał do NOTu – Naczelnej Organizacji 

Technicznej. Był także członkiem Sekcji Budowlanej Wielkopolskiego Cechu Rzemiosł 

Budowlanych w Poznaniu. W latach 50-tych i 60-tych XX wieku projektował domy 

jednorodzinne w Luboniu i okolicach. Był także autorem obiektu Sportowo – Rekreacyjnego 

przy ul. Rzecznej w Luboniu (1975-78), dzisiejszy Stadion Miejski.  

Jako senior rodu, był inicjatorem pierwszego Zjazdu Rodzinnego rodziny Pawlickich, 

potomków znanego w Luboniu i w Wirach Szczepana Pawlickiego – gospodarza z XIX w. 

Zjazd, na który przybyło 112 członków rodu z Lubonia, Poznania i innych stron kraju,  odbył się 

w Puszczykowie dnia 16 maja 2015 roku 

Józef Pawlicki zmarł 15 września 2020 roku, przeżywszy 98 lat. Pochowany został 19 września 

2020 roku w grobie rodzinnym na cmentarzu w Luboniu – Żabikowie. Rodzina wspomina Go 

jako wielkiego patriotę, szlachetnego człowieka, który żył godnie i pozostanie zawsze  

w pamięci swoich bliskich.  

arch. Katarzyna Wrońska 
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JAKUB DONAJ, architekt (1986 - 2020), WOIA RP 
IN MEMORIAM  

Jakub Donaj  urodził się 17 kwietnia 1986 roku w Kościanie. Na studia 

przyjechał do Poznania i tutaj  później zamieszkał. Studia ukończył na 

Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, uzyskując 14 lipca 

2015 r. tytuł magistra inżyniera architekta. W czasie studiów, w 2013 

roku, wziął udział w konkursie na projekt rewitalizacji cmentarza 

ewangelickiego w Pleszewie uzyskując II nagrodę. Projekty studenckie 

stały się inspiracją przy opracowywaniu przez miasto projektu 

zagospodarowania ewangelickiej nekropolii. W lipcu 2014 roku 

prowadził zajęcia z dziećmi w ramach projektu „Wakacje   

z Leonardem”. Projekt zakładał aktywne i twórcze działania dzieci w zetknięciu  

z wszechstronną działalnością Leonarda da Vinci. Spotkania artystów i dzieci miały przybliżyć 

obraz „człowieka renesansu” i jego dzieł w zakresie architektury, malarstwa i muzyki. Jakub 

prowadził warsztaty pn. „Geniusz i prostota – czyli jak Leonardo zbudował drewniany most 

bez życia gwoździ, lin, czy kleju.”  Jakub Donaj miał kilka pasji – architektura, muzyka  

i wspinaczka górska. Był zaangażowanym architektem w Pracowni Projektowej Kostka & Kurka 

Architekci sp. z o.o. Był także członkiem Reprezentacyjnej Orkiestry Poznania, która uświetnia 

muzycznie różne uroczystości miejskie. Lubił pracę z dziećmi, a w wolnych chwilach 

odreagowywał stres wspinając się w górach.  

W czerwcu 2019 roku uzyskał uprawnienia do projektowania bez ograniczeń. W listopadzie 

tego samego roku został członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. 

Nagła śmierć przerwała jego młode i twórcze życie. Odszedł od nas niespodziewanie  

19 października 2020 roku. Pochowany został w swoim rodzinnym mieście, na cmentarzu 

komunalnym w Kościanie.  

arch. Piotr Kostka, arch. Katarzyna Wrońska  
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JAN WIKTOR SOWA, architekt (1934 - 2020), WOIA RP SARP 

(O/Bydgoszcz)  
IN MEMORIAM  

Jan Wiktor Sowa urodził się 20 maja 1934 roku  

w Bożejewicach (powiat Żnin). Studia ukończył na 

Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, uzyskując 

21 marca 1959 roku tytuł magistra inżyniera architekta. Po 

studiach rozpoczął pracę w Żninie, tworząc tam Pracownię 

Urbanistyczną, był kierownikiem Powiatowego Zespołu 

Urbanistycznego. Był członkiem SARP Oddział  

w Bydgoszczy od marca 1965 roku do kwietnia 1976 roku. 

W kwietniu 1970 roku uzyskał uprawnienia do 

projektowania bez ograniczeń wydane przez Prezydium 

Wojewódzkiej Rady Narodowej Wydział Budownictwa, 

Urbanistyki i Architektury w Bydgoszczy. W 1974 r. 

przeniósł się do Piły i tam pracował jako kierownik 

pracowni, najpierw w pilskim Inwestprojekcie, następnie w PUPH ARCHITEKTON.  W latach  

80-tych XX wieku skończył kursy podyplomowe III stopnia z zakresu służby pożarniczej oraz 

wyższego nadzoru BHP. W lipcu 1998 roku uzyskał uprawnienia konserwatorskie. Był także 

biegłym sądowym Sądu Okręgowego w Poznaniu. Mieszkał i Pracował w Pile, ale projektował 

także w okolicy, m.in. w Żninie zaprojektował wiele budynków, w tym amfiteatr. Chętnie 

działał  społecznie na różnych niwach - m.in. był założycielem Pilskiego Banku Żywności. 

Członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP został od początku jej powstania  

w 2002 roku, pełniąc funkcję członka Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego I kadencji  w latach  

2002 – 2006.   

Pisał wiersze. Z okazji 82-tych urodzin Rodzina w prezencie dla Jubilata wydała 4 tomiki jego 

wierszy - „Moje półświaty”, „Tak to jest”, „Ćwierć serio – pół żartem”, „Sowi –  strzały czyli 

przykąski  pana Janka”, które ukazały się w 2016  roku.  

 

„… Dobry  przedwojenny  rocznik. Pałuczanin z  urodzenia, pilanin z  wyboru. Zodiakalny Byk 

ze wszystkimi  przypisanymi  temu  znakowi  cechami: pracowitością, uczciwością, 

determinacją w dążeniu do celu… Z  wykształcenia  i  zamiłowania   architekt. Nie wyobrażał 

sobie życia bez pracy. Dawała mu radość, poczucie sensu i spełnienia - ostatniego tematu 

projektowego nie zdążył zakończyć...  

Nigdy nie szukał sławy, wolał pozostawać w cieniu. Nie robił spektakularnych projektów -  

ot domy jednorodzinne, wielorodzinne, domy pomocy społecznej, szkoły..... Zawsze jednak 

najważniejszy dla Niego był Człowiek - ten dla którego projektował - jego potrzeby, 
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oczekiwania, które starał się dogłębnie rozpoznać. Był niezwykle wrażliwy; kochał ludzi  

i zwierzęta; muzykę klasyczną, sztukę, naturę. Potrafił zachwycać się drobiazgami, których inni 

nie dostrzegali. Poruszało Go piękno.  

Rysował, malował, pisał. Był myślicielem próbującym ubrać myśli w słowa, poetą 

"codziennym". Uwielbiał żartować, ironizować, odwracać "kota ogonem" dostrzegając 

niedoskonałości ludzkiej natury. Uważał, że śmiech wyzwala….. Zainspirowany – z szelmowską 

miną  prowadzi  zabawy  słowne – przekręca, dodaje,  rymuje. Z wrodzoną inteligencją, 

talentem obserwatora,  ale  i  dystansem, przygląda się ludziom i zdarzeniom… Często jakaś 

cecha, ulotny grymas zaledwie, prowokuje  jego  komentarze – refleksyjne,  dowcipne, 

czy  z  nutką  złośliwości  – gdy ostre  słowa  wycelowuje w zjawiska, z którymi trudno mu się 

pogodzić – choćby zdziczenie obyczajów, czy  lenistwo. Patrzy na życie dostrzegając całe jego 

piękno, ale i efemeryczność, przemijanie, z którego akceptacją mierzy się w swoich utworach.  

Przez tych, którzy Go znali, jest wspominany jako dobry człowiek, który nigdy nie odmawiał 

pomocy drugiemu i nigdy nie był obojętny. Był uroczy, inteligentny, dowcipny. Bardzo Go 

brakuje…..” – tak wspomina swojego Ojca Ewa Hausmann, też architekt, członek Poznańskiego 

SARPu i Wielkopolskiej Izby. 

 

Jan Wiktor Sowa zmarł, po ciężkiej w ostatnim czasie chorobie, w otoczeniu Rodziny, dnia  

20 listopada 2020 r. Uroczystości pogrzebowe odbyły się na cmentarzu w Pile. 
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NIEWDZIĘCZNOŚĆ 

 Tak naprawdę nikt nie zna mojego życia, 
 mojego trudnego mozołu i udręki. 
 Ile trzeba się nakręcić, napocić, nawiercić… 
 Robota musi być dokładna. 
 Mikrony grają rolę, a wyżywienie bywa różne… 
 A ktoś popatrzy z boku i powie krótko: 
 Znowu te cholerne KORNIKI. 
 
 
 
  
POŻEGNANIE 
 Przeżyliśmy razem już ponad dwadzieścia  lat. 
 Teraz musisz odejść na zasłużony wiernością  
 i pracowitością odpoczynek… 
 Przepraszam, że nie zawsze należycie dbałem  
 o Ciebie i za to, że nieraz dałem ci popalić. 
 Kiedy dokończę swoje ziemskie sprawy 
 spotkamy się na tym lepszym świecie i wtedy        
 droga staruszko 
 na blasku świętych lub na ogniu piekielnym     
 usmażymy jeszcze niejedne jaja – 
 na boczku oczywiście, bo zdrowie nie będzie     
 już tak istotne… 
 maja PATELNIO 

 

 

arch. Katarzyna Wrońska  
wiersze z tomiku „Ćwierć serio – pół żartem” wybrała córka Ewa  

okładki – fragmenty malarstwa autora (tworzył akwarele, oleje, pastele, kolaże, grafiki…) 
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BOHDAN DOMAŃSKI, architekt (1926-2020), SARP i WOIA RP 
IN MEMORIAM 

Bohdan Domański  urodził się 17 lipca 1926 roku w Lublinie. 

Studiował w Szkole Inżynierskiej w Poznaniu, uzyskując w 1948 

roku tytuł inżyniera architekta z dyplomem „nr 1„. Następnie 

studiował na Uniwersytecie Poznańskim, gdzie w 1950 roku 

otrzymał tytuł magistra nauk ekonomicznych. Następnie 

studiował dalej architekturę na Wydziale Architektury 

Politechniki Wrocławskiej, uzyskując w styczniu 1962 r. tytuł 

magistra inżyniera architekta.  

W lipcu 1951 roku został członkiem SARP Oddział w Poznaniu.  

W latach 1951-1955 pełnił funkcję Skarbnika Zarządu Oddziału, 

a w latach 1967 – 1969 był członkiem Zarządu. Za swoje 

zaangażowanie w sprawy Stowarzyszenia Architektów Polskich w lipcu 1953 roku otrzymał 

Odznakę SARP III stopnia. We wrześniu 1958 roku uzyskał uprawnienia zawodowe do 

projektowania bez ograniczeń, nadane przez Komitet ds. Urbanistyki i Architektury PRL.  

W 1968 roku na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Architektury otrzymał tytuł doktora  

w dziedzinie nauk technicznych.  

Od 1949 roku przez wiele lat pracował w Poznańskim Biurze Projektów Budownictwa 

Przemysłowego. Był także wykładowcą na Politechnice Poznańskiej (z przerwami od 1949 do 

1974 roku). Projektował przede wszystkim obiekty przemysłowe, m.in. Zakłady „POMET”  

w Poznaniu (1953-1956), Fabryka Celulozy w Kluczach (1954), Huta Aluminium w Koninie 

(1960-1963), Zakłady Azotowe w Tarnowie (1963), Fabryka Narzędzi Chirurgicznych w Lublinie 

(1968), Zakłady Celulozowo – Papiernicze w Kwidzyniu (1976-1980) oraz w Świeciu nad Wisłą 

(1984-1986). Za swoją działalność zawodową odznaczony został Srebrnym (1955) i Złotym 

Krzyżem Zasługi (1966) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1974). Otrzymał 

także odznaczenie regionalne za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego (1964).  

W latach 60-tych i 70-tych XX wieku opracował kilka artykułów naukowych poświęconych 

zagadnieniom związanym z budownictwem przemysłowym. 

Przez wiele lat był Przewodniczącym Koła Architektów SARP w Poznańskim Biurze Projektów 

Budownictwa Przemysłowego. Za swoją działalność stowarzyszeniową  w 1974 roku otrzymał 

Odznakę SARP II stopnia. Od maja 2002 do lipca 2007 roku był członkiem Wielkopolskiej 

Okręgowej Izby Architektów RP.    

Zmarł w otoczeniu Rodziny, przeżywszy 94 lata, dnia 29 listopada 2020 r. Uroczystości 
pogrzebowe odbyły się na cmentarzu górczyńskim w Poznaniu dnia 9 grudnia 2020 r.  
 

arch. Katarzyna Wrońska       
(fotografia – arch. Maciej Hadrych)  
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HENRYK NOWAK, architekt (1929 - 2020), SARP  
IN MEMORIAM  

Henryk Nowak  urodził się 24 stycznia 1929 roku w Poznaniu. 

Studiował na Wydziale Architektury Politechniki 

Wrocławskiej, uzyskując w lutym 1956 r. tytuł magistra 

inżyniera architekta.  W lipcu tego samego roku został 

członkiem SARP Oddział w Poznaniu. W latach 1957 – 1959 

pełnił funkcję Sekretarza Zarządu Oddziału, a w latach 1963 

– 1967 był członkiem Zarządu. W 1957 roku został 

komisarzem wystawy SARP  „Architektura USA w Poznaniu”. 

W okresie od 1960 – 1963 roku zajmował się z Poznańskim 

SARPie organizacją wycieczek dla architektów, a także 

przyjmowaniem wycieczek architektów zagranicznych. 

 

Po studiach, w 1956 roku, rozpoczął pracę w Wojewódzkim Biurze Projektów w Poznaniu. 

Następnie, od 1958 roku, przez sześć lat pracował w poznańskim Biurze MIASTOPROJEKT,  

w zespole autorskim z arch. Zygmuntem Lutomskim. Wtedy to zaprojektowali 

charakterystyczne dla Poznania trzy wysokie budynki użyteczności publicznej (56 m. 

wysokości) zlokalizowane w centrum miasta przy ul. Piekary. Realizację biurowców dawnych 

biur projektów: Budownictwa Energetycznego, Budownictwa Wiejskiego i Budownictwa 

Komunalnego zakończono w 1966 roku. Dwa lata wcześniej, tj. w 1964 roku Henryk Nowak 

przeniósł się do Biura Projektów CERPROJEKT, gdzie pracował ponad dwadzieścia lat.  

Zajmował się urbanistyką  (plany osiedli mieszkaniowych w Zielonej Górze, Kaliszu i Nowym 

Tomyślu) w zespole autorskim z Z. Lutomskim i J. Korneckim i A. Krzymańską. Projektował 

budynki mieszkalne wielorodzinne, m.in. na Wildzie i na Łazarzu oraz budynki administracyjne, 

szkoleniowe, szkolne, obiekty wypoczynkowe, handlowe, a także zakłady przemysłowe 

(Zakłady Ceramiki Budowlanej zlokalizowane m.in. w różnych miasteczkach Wielkopolski).   

 

Niezależnie od pracy zawodowej w dużych biurach zajmował się projektowaniem domów 

jednorodzinnych (w tym dom własny przy ul. Zagrodniczej w Poznaniu), domków 

letniskowych, stoisk wystawowych w pawilonach MTP, a także wnętrz mieszkalnych  

i sklepowych oraz neonów („PZU” na Pl. Młodej Gwardii - obecnie Pl. Cyryla Ratajskiego oraz 

„Dom Książki Rolniczej” i „Sklep futrzarski” na ul. Armii Czerwonej – obecnie Święty Marcin).  

 

W latach 70-tych i 80-tych XX wieku działał także społecznie, m.in. jako członek Komisji 

Rozjemczej przy Urzędzie Miasta Poznania oraz Ławnik w Sądzie Rejonowym w Poznaniu.   
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W 1972 roku odznaczony został Odznaką Honorową Miasta Poznania, otrzymał także Srebrny 

Krzyż Zasługi (1976 r.), Krzyż Kawalerski (1984 r.) oraz Odznakę za Zasługi dla Rozwoju 

Województwa Poznańskiego (1985 r.). 

W maju 1987 roku uzyskał status architekta twórcy.  

 

Zmarł w otoczeniu Rodziny, przeżywszy 91 lat, dnia 28 grudnia 2020 r. Uroczystości 

pogrzebowe odbyły się na cmentarzu górczyńskim w Poznaniu dnia 12 stycznia 2021 r.  

arch. Katarzyna Wrońska 
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FELIKS  HERTZ, architekt (1928 - 2020), SARP i WOIA RP 
IN MEMORIAM  

Feliks Hertz urodził się 2 stycznia 1928 roku  

w Piotrkowie Trybunalskim. Pochodził  

z cenionego w Kaliszu rodu Hertzów. August 

Leopold Hertz był prezydentem Kalisza  

w latach 1815 – 1830, który przyczynił się do 

rozwoju i rozbudowy miasta. Syn prezydenta, 

Teodor, i wnuk Władysław byli cenionymi  

w kraju muzykami i kompozytorami. 

W 1935 wstąpił do ZHP – Związku Harcerstwa 

Polskiego, w czasie wojny był w harcerskiej  

organizacji podziemnej ”szare szeregi”. Po 

wojnie, w 1945 roku rozpoczął naukę  

w gimnazjum w Łasku, a następnie kształcił się 

w Liceum Budowlanym w Łodzi.  W 1950 roku 

rozpoczął studia na Wydziale Architektury  Politechniki Wrocławskiej, uzyskując w lutym 1956 

roku tytuł magistra inżyniera architekta. Pracę zawodową rozpoczął we Wrocławiu  jako 

projektant w Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego, a następnie w Biurze Projektów 

Gazownictwa.  

Od 1959 roku związał się życiowo i zawodowo z Kaliszem, gdzie pracował w Terenowym 

Zespole Projektowym będącym częścią Wydziału Architektury i Nadzoru Budowlanego 

Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu. Wchodził w skład zespołu 

opracowującego plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza, który został 

wyróżniony przez Instytut Architektury i Urbanistyki w Warszawie 

W marcu 1960 roku został członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w 

Poznaniu, pełniąc później funkcję  kierownika koła SARP w Kaliszu. Za swoją działalność na 

rzecz Stowarzyszenia uhonorowany został,  w listopadzie 1976 roku, Odznaką SARP II stopnia.  

Od stycznia 1961 roku prowadził prace inwentaryzacyjne i terenowe do planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalisza i strefy podmiejskiej w Wydziale 

Budownictwa i Architektury w Kaliszu w Miejskim Zespole Urbanistycznym. W listopadzie  

1961 roku uzyskał uprawnienia zawodowe do projektowania bez ograniczeń wydane przez 

Komitet Budownictwa Urbanistyki i Architektury PRL. Następnie od 1 kwietnia 1971 r. do  

31 października 1990 r. pracował w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego w Kaliszu 

jako starszy projektant i kierownik zespołu projektowego. 
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Od listopada 2004 roku do grudnia 2006 był członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby 

Architektów RP 

Działał społecznie, pełniąc jako przedstawiciel PTTK funkcję przewodniczącego Komisji Opieki 

nad Zabytkami, Komisji Ochrony Przyrody. W latach 80-tych XX wieku wpisany został do Złotej 

Księgi Działaczy PTTK Województwa Kaliskiego. 

Prowadził również działalność publicystyczną, na łamach kaliskich czasopism, dotyczącą 

planowania przestrzennego, architektury, ochrony zabytków, ochrony przyrody  

i krajoznawstwa.  Wygłosił na te tematy wiele prelekcji i odczytów.  

Feliks Hertz był laureatem Wojewódzkiej Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie urbanistyczno-

architektonicznej, otrzymał Odznakę Honorową Za Zasługi dla Rozwoju Województwa 

Poznańskiego oraz Brązowy i Złoty Krzyż Zasługi. Otrzymał Złotą Honorową Odznakę PTTK, 

Złotą Odznakę  „Za Opiekę nad Zabytkami”,  a także tytuł Honorowego Przewodnika PTTK Koła 

Przewodników w Kaliszu.  

Był twórcą projektów kaliskich osiedli mieszkaniowych, obiektów szkolnych, przemysłowych 

oraz budynków użyteczności publicznej, m.in. przychodni lekarskiej przy ul. Polnej, Domu 

Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej, budynku katechetycznego parafii rzymskokatolickiej 

na osiedlu Zagorzynek.  

- Miałem przyjemność spotkać na swojej drodze zawodowej Pana Feliksa. Pod jego kierunkiem 

odbywałem praktyki zawodowe. Był znakomitym fachowcem i autorytetem – wspomina 

obecny prezydent Kalisza, także architekt Krystian Kinastowski. 

 

Zmarł 30 grudnia 2020 roku, w przededniu swoich 93 urodzin. Uroczystości pogrzebowe 

odbyły się 5 stycznia 2021 roku w Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu. 

 

 

arch. Katarzyna Wrońska  
na podstawie wspomnień córki oraz informacji prasowych 

fot.: archiwum rodzinne 
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+ ANDRZEJ  FONFARA, architekt (1954-2020)  

Przyjaciel członków Poznańskiego SARPu i Wielkopolskiej OIA RP 

IN  MEMORIAM 

Andrzej Fonfara urodzony 19 grudnia 1954 roku  

w Poznaniu. W latach 1975 - 1982 studiował 

architekturę na Politechnice Poznańskiej. 

Ukończył studia i rozpoczął pracę w Rejonowym Biurze 

Projektów  w Poznaniu. Po dwóch latach pracy 

w zawodzie architekta poszedł za głosem swojego 

umiłowanego powołania - rysunku. 

Pracował  jako animator w Telewizyjnym Studio Filmów 

Animowanych w Poznaniu  (do 1990 r.).  

Wykonał animacje do filmu TV "Bioetyczny detektyw" 

(2012), ilustrował wielu książek dla dzieci i młodzieży, 

takich jak niezapomniane baśnie Andersena, braci 

Grimm, Peraulta, baśnie polskie, a także ilustrował 

podręczniki oraz wykonał ilustracje do miesięcznika 

"Śledztwo". Jego dziełami były też filmy reklamowe, 

projekty postaci do animacji, komiksy oraz  storyboardy do ok. 200 filmów reklamowych. 

Uczestniczył także w projektach architektonicznych, projektując murale związane z bryłą                 

i duszą budynku.  Do końca prowadził swoją samodzielną twórczość jako plastyk. 

Zmarł 17 sierpnia 2020 r. po nawracającej chorobie, z którą dzielnie walczył przez  kilkanaście 

lat.  Zawsze uśmiechnięty, życzliwy i ciekawy ludzi - takim go zapamiętamy, a Jego piękne prace 

zostaną z nami… 

arch. Małgorzata Jazdon - Koper 
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Zestawienie publikacji wspomnień 

Imię Nazwisko Rok  
urodzenia 

Data  
śmierci 

INFORMATOR 

Zygmunt Skupniewicz 1927 2020 SARP – WOIA RP - styczeń, luty 2020 r. 

Julian Micuła 1931 2020 SARP – WOIA RP - styczeń, luty 2020 r. 

Andrzej  Węcławski 1933 2020 BIULETYN ZG SARP – marzec 2021 r. 

Grzegorz Czerwiński 1959 2020 BIULETYN ZG SARP – czerwiec 2020 r. 

Zdzisław  Podoski 1921 2020 BIULETYN ZG – kwiecień 2021 r. 

Krzysztof Wiza 1935 2020 BIULETYN ZG SARP – lipiec 2020 r. 

Zbigniew Dłużniewski 1924 2020 BIULETYN ZG SARP – wrzesień 2020 r. 

Józef  Pawlicki 1922 2020 BIULETYN ZG SARP – październik 2020 r. 

Jakub Donaj 1986 2020 - 

Jan Wiktor Sowa 1934 2020 - 

Bohdan  Domański 1926 2020 BIULETYN ZG SARP  – styczeń 2021 r. 

Henryk Nowak 1929 2020 BIULETYN ZG SARP – luty 2021 r. 

Feliks Hertz 1928 2020 BIULETYN ZG SARP – luty 2021 r. 

+ Andrzej  Fonfara 1954 2020 - 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 

arch. Katarzyna Wrońska – SARP, WOIA RP 

Urszula Jaworska – SARP 

 

Poznań, luty 2021 r.  
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