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JUSTYNA ZBIERSKA-KLAMEREK, architekt (1973 - 2021), SARP i WOIA RP 
IN MEMORIAM  

Justyna Zbierska – Klamerek urodziła się 17 października 

1973 roku w Poznaniu. Studia architektoniczne 

ukończyła na Politechnice Poznańskiej, uzyskując  

26 listopada 1997 roku tytuł magistra inżyniera 

architekta.  

Po studiach pracowała w Pracowni Architektonicznej 

„Kostka – Kurka Architekci Sp. z o.o”, przy projektach 

domów mieszkalnych i obiektów usługowych. W grudniu 

2001 roku została członkiem Stowarzyszenia 

Architektów Polskich Oddział w Poznaniu.  

Swoje życie związała z rodzinną Wrześnią, gdzie założyła 

Rodzinę, mieszkała i pracowała zawodowo, tworząc 

własną pracownię projektową pn. „JM's Pracownia Architektoniczna Justyna Zbierska-

Klamerek”. W grudniu 2002 roku uzyskała uprawnienia zawodowe w Wielkopolskiej 

Okręgowej Izbie Architektów RP, której członkiem została w marcu 2007 roku.  

Trudna i ciężka choroba przerwała Jej aktywne i twórcze życie zbyt wcześnie. Odeszła od nas 

mając 47 lat, pozostawiając w wielkim smutku Męża, Córki, dwie Siostry Architektki oraz całą 

Rodzinę. Zmarła dnia 23 stycznia 2021 r. Uroczystości pogrzebowe odbyły się dnia 28 stycznia 

2021 r. we Wrześni.  

arch. Katarzyna Wrońska 
fotografia – archiwum rodzinne 

 

Wspomnienie siostry, architekt Ludmiły Michalskiej, członka Wielkopolskiej OIA RP  

 

Moja młodsza siostra Justyna wybrała zawód architekta, tak samo jak cała nasza trójka 

rodzeństwa. Stał się on jej pasją i istotną częścią sposobu na życie. 

Studiowała architekturę na Politechnice Poznańskiej. Pracę dyplomową, ocenioną na piątkę, 

wykonała pod kierunkiem architekta Jerzego Gurawskiego. Już w trakcie studiów rozpoczęła 

praktykę w znanym poznańskim biurze Kostka&Kurka Architekci, gdzie spędziła kolejne prawie 

10 lat. Zamieszkała jednak w rodzinnej Wrześni, z której codziennie dojeżdżała do pracy. Była 

cenionym i lubianym członkiem zespołu. W tym czasie uzyskała uprawnienia projektowe  

i wyszła za mąż, również za architekta, pojawiły się też upragnione dzieci  - dwie córeczki. 
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Kiedy przyszedł czas na zawodową samodzielność, zdecydowała się na otwarcie własnej 

pracowni. Prowadziła ją wiele lat, projektując przede wszystkim domy i wnętrza, ale również 

duże obiekty usługowe i przemysłowe. Brała też, z zaangażowaniem, udział we współpracy 

architektonicznej jako prowadzący lub członek zespołu projektowego. Chętnie dzieliła się  

z innymi swoją wiedzą, jednocześnie nie ustawała we własnym rozwoju i doskonaleniu. 

Wykonywała swój zawód z wielką dbałością o estetykę, właściwą skalę obiektów i ich wpisanie  

w kontekst. Mimo swojej skromności, sprawiała, że przybywało w naszym otoczeniu dobrej, 

bezpretensjonalnej, zwracającej na siebie uwagę architektury, która inspirowała też kolejnych 

inwestorów. Była przy tym bardzo rzetelna, odpowiedzialna, cierpliwa, wsłuchana w potrzeby 

klienta. Pewnie dlatego z wieloma z nich łączyły ją ciepłe relacje. Wciąż jeszcze zgłaszają się 

kolejni chętni zleceniodawcy, nie wiedząc że nie ma już takiej możliwości... 

Znajdowała przy tym czas na realizację innych zainteresowań, a także spotkania z przyjaciółmi,  

życie rodzinne i towarzyskie. Jej dom stanowił centrum dla naszej rodziny. Zawsze życzliwa 

i uśmiechnięta, zwracała uwagę na potrzeby  innych, była gotowa do pomocy i zaangażowana 

w różne akcje charytatywne. 

Udawało się jej, nie bez wysiłku, łączyć zaangażowanie w pracę z życiem osobistym.  Pracownię 

prowadziła  w domu,  zrealizowanym oczywiście według własnego projektu. Wybierając taki 

model pracy nigdy jej właściwie nie kończyła, ale dzięki temu dwie córki  zawsze mogły liczyć 

na  jej troskliwą obecność . Tak samo mąż i mieszkający w sąsiednim domu rodzice.  

Dlatego kiedy w maju 2020 roku nagle zachorowała, życie całej rodziny zmieniło się 

diametralnie. Okazało się, że osoba która była dla wszystkich oparciem, sama znalazła się  

w sytuacji, w której potrzebuje pomocy.  Leczenie wymagało błyskawicznej hospitalizacji, było 

bardzo ciężkie i dotkliwe, czasem wydawało się, że nawet bardziej niż sama choroba. 

Wymagało ciągłego pobytu w szpitalu (z dwoma krótkimi przerwami), do którego ze względu 

na panującą pandemię i charakter choroby nie było dostępu dla odwiedzających.  Jednak  

Justyna była bardzo odważną i cierpliwą pacjentką. Nie skarżyła się, chociaż domyślaliśmy się 

jak trudne chwile przeżywa. Wbrew wszystkiemu nie opuszczał jej optymizm i poczucie 

humoru. Starała się współpracować z personelem, wytwarzała wokół siebie pozytywną 

atmosferę, podnosiła na duchu innych pacjentów i nam również starała się dodawać otuchy.  

I oczywiście, dopóki tylko mogła, kontynuowała swoją pracę. 

Do ostatniej chwili byliśmy pełni nadziei na szczęśliwy obrót sytuacji. Szczególnie,  gdy po 

kolejnym nawrocie choroby, również dzięki pomocy koleżanek i kolegów z Wielkopolskiej Izby 

i Poznańskiego SARPu, udało się podać bardzo kosztowny nierefundowany lek, zalecony przez  

lekarzy. Miał on dać szansę na wykonanie przeszczepu szpiku. Został on pobrany od naszej 

młodszej siostry, która okazała się bliźniaczką genetyczną Justyny. Niestety, mimo  
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początkowej poprawy, choroba znalazła metodę również na to lekarstwo. Dodatkowo, mimo 

ciągłego pobytu w szpitalu, doszło do zarażenia koronawirusem. 

Justyna zmarła 23 stycznia 2021 roku na ostrą białaczkę limfoblastyczną, opierającą się 

wszystkim dostępnym metodom leczenia.  Miała zaledwie 47 lat. Bardzo nam jej wszystkim 

brakuje. 
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JANUSZ BIEŃKOWSKI, architekt (1930 - 2021), SARP  
IN MEMORIAM  

Janusz Bieńkowski urodził się 23 maja 1930 roku 

w Poznaniu. Na Politechnice Poznańskiej otrzymał tytuł 

inżyniera budownictwa lądowego i w kwietniu 1965 roku 

uzyskał uprawnienia budowlane. Studia architektoniczne 

ukończył na Wydziale Architektury Politechniki 

Wrocławskiej w październiku 1971 roku, uzyskując tytuł 

magistra inżyniera architekta. W czerwcu 1972 roku został 

członkiem Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia 

Architektów Polskich.  

W latach 1953 – 1960 pracował w Poznańskim Biurze 

Projektów Budownictwa Przemysłowego, a następnie 

w latach 1961 – 1962 w Biurze Projektów Konstrukcyjnych w Zielonej Górze. Pracował także 

jako nauczyciel w Technikum Budowlanym w Poznaniu.  Był członkiem Terenowego Zespołu 

Usług Projektowych, w którym wykonywał różnorodne projekty.  

Ojciec Janusza, Kazimierz  (1907-1993) był artystą rzeźbiarzem. W różnych okresach swojego 

życia Janusz Bieńkowski współpracował ze swoim ojcem przy konkursach na pomniki, m.in. 

Bolesława Prusa w Warszawie, Armii Radzieckiej w Bolesławcu, a także przy rzeźbach 

zlokalizowanych na terenie MTP.   

Projektant licznych obiektów przemysłowych, produkcyjnych, magazynowych  

i wystawienniczych oraz wielu domów jednorodzinnych. Twórca między innymi autorskiej 

konstrukcji wiszącego dachu hali wystawienniczej Międzynarodowych Targów Poznańskich. 

Autor obowiązujących do tej pory norm i zasad projektowania obiektów magazynowych. 

 

Jego syn Marek, synowa Hanna i wnuk Bartłomiej są także architektami, członkami 

Poznańskiego SARPu i Wielkopolskiej Izby. 

Janusz Bieńkowski zmarł w otoczeniu Rodziny, przeżywszy lat 90, dnia 7 lutego 2021 r. 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się  dnia 16 lutego 2021 r. na cmentarzu jeżyckim przy  

ul. Nowina w Poznaniu. 

arch. Katarzyna Wrońska 
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MAREK SKIERA, architekt (1975 - 2021), WOIA RP  
IN MEMORIAM  

Marek Skiera urodził się 22 września 1975 roku w Pile. Studia 

architektoniczne ukończył na Wydziale Budownictwa  

i Architektury Politechniki Szczecińskiej  w lipcu 2002 roku, 

otrzymując tytuł magistra inżyniera architekta. W czerwcu 

2005 roku uzyskał w Wielkopolskiej Okręgowej Izbie 

Architektów RP uprawnienia zawodowe w specjalności 

architektonicznej. Członkiem Wielkopolskiej OIA RP został  

w sierpniu 2005 r.  

Po studiach wrócił do Piły, gdzie najpierw pracował  

w Pracowni Autorskiej ARCHITEKTON – Klockowski,  

a następnie założył własną pracownię projektową pn.  

„ART-STUDIO Projektowanie architektoniczne i aranżacja 

wnętrz Marek Skiera”. W ramach swojej działalności współpracował także z innymi 

pracowniami architektonicznymi.   

Zmarł nagle i niespodziewanie, przeżywszy lat 45,  dnia 7 lutego 2021 r. Uroczystości 

pogrzebowe odbyły się dnia 15 lutego 2021 r. Pochowany został na cmentarzu komunalnym 

w Pile.  

arch. Katarzyna Wrońska 
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JAKUB WOJTECKI, architekt (1973 - 2021), WOIA RP 
IN MEMORIAM  

Jakub Wojtecki urodził się 22 lipca 1977 roku  

w Poznaniu. Studia architektoniczne ukończył na Wydziale 

Architektury Politechniki Poznańskiej, uzyskując 18 lipca 2003 roku 

tytuł magistra inżyniera architekta.  

Po studiach, Jakub Wojtecki założył w Poznaniu Pracownię 

Architektoniczną - Wojtecki Architekci, której oddział otworzył  

w Ostrowie Wielkopolskim, mieście z którym związał swoje życie 

rodzinne. Zajmował się projektowaniem wszelkich obiektów 

kubaturowych, od domów jednorodzinnych począwszy przez 

budynki wielorodzinne, na budynkach biurowych oraz obiektach produkcyjnych skończywszy.  

W swojej pracy kładł szczególny nacisk na aktywny udział zarówno w pracach 

przedprojektowych, jak i na nadzór autorski w trakcie realizacji ponieważ uważał, że  finalnym 

produktem starań zawodowych ma być obiekt, który spełni wszystkie oczekiwania inwestora 

oraz pozwoli projektantom się nim pochwalić, a nie sama dokumentacja techniczna. 

W czerwcu 2016 roku uzyskał uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w Wielkopolskiej 

Okręgowej Izbie Architektów RP, której członkiem został w styczniu 2017 roku.  

Projektował m.in. budynek biurowy dla Firmy TASOMIX,  jednego z największych polskich 

producentów pasz dla zwierząt, w Biskupicach Ołobocznych (2014-2018). Biurowiec ten 

spełnia wszystkie wymagania stawiane nowo projektowanym budynkom biurowym w 

Europie. Inwestorowi zależało, żeby architektura obiektu była maksymalnie prosta 

i minimalistyczna, a jego wnętrza – funkcjonalne, o jak najwyższym standardzie wykończenia 

i dużej dbałości o detale architektoniczne oraz materiały wykończeniowe. Podczas całego 

procesu projektowego, zarówno Inwestor, jak i Architekt kierowali się zasadą, która 

przyświecała prekursorom modernizmu - "mniej znaczy więcej" (less is more - Mies van der 

Rohe). 

Często współpracował ze swoją żoną Agnieszką Kałmucką – Wojtecką, także architektem, 

członkiem Wielkopolskiej OIA RP, która prowadzi w Ostrowie Wielkopolskim pracownię 

projektową Moderno. To ona jest autorką projektu wnętrz w biurowcu TASOMIX.  

We wrześniu 2019 roku, Agnieszka i Jakub wzięli wspólnie udział w wystawie prac architektów 

pn. MiastoWizja, która miała miejsce w  Klubie „Stara Przepompownia”. Tematyką prac były 

projekty Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim. Zaprezentowane prace były 

odpowiedzią na temat – jak w niewielkiej przestrzeni, w obszarze miasta zapewnić godne 
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warunki życia osobom wymagającym szczególnej opieki, a jednocześnie zapewnić jak najlepsze 

warunki wykonywania trudnej pracy ich opiekunom.  

Trudna i ciężka choroba przerwała Jego aktywne i twórcze życie zbyt wcześnie. Odszedł  od 

nas mając 43 lata, pozostawiając w wielkim smutku Żonę, Dzieci, Rodzinę, Przyjaciół 

i Współpracowników. Zmarł 15 kwietnia 2021 roku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się dnia 

19 kwietnia 2021 roku w Ostrowie Wielkopolskim.  

 arch. Katarzyna Wrońska 
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PIOTR SŁUCHOCKI, architekt (1966 - 2021), WOIA RP  
IN MEMORIAM  

Piotr Słuchocki urodził się 22 czerwca 1966 roku w Poznaniu. 

Studia architektoniczne ukończył na Wydziale Budownictwa 

Lądowego Politechniki Poznańskiej w październiku 1990 roku, 

otrzymując tytuł magistra inżyniera architekta. W grudniu 2004 

roku uzyskał w Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Architektów RP 

uprawnienia zawodowe w specjalności architektonicznej 

do projektowania bez ograniczeń. Członkiem Wielkopolskiej 

OIA RP został w lutym 2005 roku.  

Przez wiele lat pracował w Pracowni Architektonicznej A.O.A. 

ARCHI’S Sp. z o.o.  

Miał wiele planów i pomysłów, poza architekturą, które 

realizował w ostatnich latach i których nie zdołał zrealizować, 

które pokrzyżowała niespodziewana, nagła i ciężka choroba.  

Zmarł dnia 30 czerwca 2021 roku mając 55 lat. Uroczystości pogrzebowe odbyły się dnia  

12 lipca 2021 roku. Pochowany został na Cmentarzu na Ogrodach, przy ul. Nowina w Poznaniu.    

 

arch. Katarzyna Wrońska 
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ZDZISŁAW TARWID, architekt (1928 - 2021), SARP  
IN MEMORIAM  

Zdzisław  Tarwid urodził się 27 maja 1928 roku w Warszawie.  

Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.  

W czerwcu 1952 roku otrzymał tytuł inżyniera architekta. Potem na 

tej samej uczelni rozpoczął dalsze studia architektoniczne na Kursie 

Magisterskim uzyskując 24 lutego 1954 roku tytuł magistra inżyniera 

architekta. Po studiach, zgodnie z nakazem pracy, rozpoczął swoją 

działalność zawodową w Opolu. Pracował w Wojewódzkim 

Zarządzie Architektoniczno–Budowlanym i w Wojewódzkim Biurze 

Projektów.  

W 1954 roku został członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich, najpierw Oddziału 

Wybrzeże w Gdańsku, a następnie od 1956 roku SARPu w Opolu, by w grudniu 2013 roku  

z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania przenieść się do Poznańskiego Oddziału. 
 

Zdzisław Tarwid przez wiele lat mieszkał w Opolu. W 1961 roku uzyskał uprawnienia 

zawodowe. Rok później podjął pracę w Wojewódzkim Biurze Projektów Budownictwa 

Komunalnego, a następnie w opolskim  Miastoprojekcie,  gdzie pracował aż do przejścia na 

emeryturę w 1990 roku. Projektował i realizował przede wszystkim budynki mieszkalne  

i mieszkalno-usługowe, a także obiekty użyteczności publicznej dla miasta Opola i miast  

w województwie opolskim (m.in. w Brzegu, Głuchołazach, Prudniku, Nysie). Był autorem 

wnętrz dawnej restauracji Europa przy pl. Wolności (1956) w Opolu - współautor Jerzy Chyla. 

W 1961 roku zaprojektował budynki mieszkalne przy ul. Krakowskiej. W tym samym roku wziął 

także udział w konkursie na projekt zagospodarowania przestrzennego ciągu rekreacyjnego 

wzdłuż Kanału Młynówka ("Opolskiej Wenecji") - współautor Jerzy Hajewski. W okresie 1975 

– 1978 według jego projektu (współautor arch. Jan Matejuk) zostały zrealizowane wieżowce  

z pawilonem usługowym przy ul. Książąt Opolskich i Rondzie.  
 

Zdzisław Tarwid za swoje osiągniecia zawodowe otrzymał Srebrny (1969 r.) i Złoty (1977 r.) 

Krzyż Zasługi, a w 1986 roku odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 

Polski. W tym samym roku otrzymał Odznakę Honorową SARP II stopnia. 
 

W 2013 roku wyprowadził się z Opola, by zamieszkać na poznańskim Górczynie.   

Zmarł dnia 6 lipca 2021 roku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się dnia 14 lipca 2021 roku na 

cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu.     

arch. Katarzyna Wrońska, 
na podstawie notatek przekazanych przez żonę p. Zofię Tarwid  

zdjęcia: archiwum rodzinne 
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przy pracy projektowej w Opolu 
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GRZEGORZ PEŁCZYŃSKI, architekt (1974 - 2019), WOIA RP  
IN MEMORIAM  

Grzegorz Pełczyński urodził się 8 kwietnia 1974 roku  

w miejscowości Sośnie w powiecie ostrowskim 

w Wielkopolsce. Studia architektoniczne ukończył 

na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej 

w czerwcu 2001 roku, otrzymując tytuł magistra inżyniera 

architekta. W grudniu 2008 roku uzyskał w Wielkopolskiej 

Okręgowej Izbie Architektów RP uprawnienia zawodowe 

w specjalności architektonicznej do projektowania bez 

ograniczeń. Członkiem Wielkopolskiej OIA RP został 

w sierpniu 2009 roku.  

Po studiach zamieszkał w Poznaniu, gdzie pracował  

w Pracowni „ARCHIMEDIA” Architekci i Inżynierowie.  

W lutym 2016 roku założył własną pracownię architektoniczną – MENS Pracownia Projektowa 

Grzegorz Pełczyński Sp. z o.o.  

Wiadomość o śmierci Grzegorza Pełczyńskiego dotarła do nas z opóźnieniem, bo dopiero 

na początku lipca 2021 roku. Zmarł nagle i niespodziewanie, przeżywszy lat 45,  dnia 11 lipca 

2019 roku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się dnia 17 lipca 2019 roku. Pochowany został 

na Cmentarzu Parafialnym  w Kępnie.   
 

arch. Katarzyna Wrońska 
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EDWARD SILSKI, architekt (1936 - 2021), WOIA RP  
IN MEMORIAM  

Edward Silski urodził się 9 sierpnia 1936 roku w Poznaniu. Studia 

architektoniczne ukończył na Wydziale Architektury Politechniki 

Gdańskiej w marcu 1960 roku, otrzymując tytuł „inżyniera 

magistra architektury”. W październiku 1964 roku uzyskał 

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej 

do kierowania robotami wydane przez Prezydium Wojewódzkiej 

Rady Narodowej, Wydział Budownictwa Urbanistyki  

i Architektury w Koszalinie. Następnie, w kwietniu 1967 roku, 

otrzymał uprawnienia do projektowania bez ograniczeń wydane 

przez Prezydium Rady Narodowej miasta Poznaniu, Wydział 

Budownictwa Urbanistyki i Architektury.  

Doświadczenie zawodowe zbierał pracując w różnorodnych 

biurach projektowych, m.in. na przełomie lat 70 / 80-tych XX w. pracował w Poznańskim Biurze 

Projektów Budownictwa Przemysłowego.  

Członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP został z chwilą jej powstania, czyli 

od stycznia 2002 roku.  

Zmarł dnia 31 lipca 2021 roku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się dnia 4 sierpnia 2021 roku 

na cmentarzu parafialnym przy ul. Braniewskiej w Poznaniu.     

 

arch. Katarzyna Wrońska 
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WITOLD MILEWSKI, architekt (1930 - 2021), SARP i WOIA RP  
IN MEMORIAM  

Wspomnienie 

Choć smutno pisać o kimś w czasie przeszłym, 

to czas płynie nieubłaganie i nieuchronnie życie 

każdego człowieka zmierza ku kresowi. 

Dnia 29 września 2021 roku  odszedł z naszego 

grona WIELKI ARCHITEKT, a przy tym 

jednocześnie zwykły i niezwykły człowiek – 

WITOLD MILEWSKI – członek Stowarzyszenia 

Architektów Polskich Oddział Poznań i członek 

Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. 

Witold Milewski, to architekt tworzący historię 

architektoniczną współczesnego Poznania, 

zawsze aktywnie i żywo zainteresowany 

problemami przestrzennymi naszego miasta. 

Witold Milewski to także pasjonat 

lotnictwa. Posiadał licencję pilota i odnosił 

spektakularne sukcesy również w tej 

dziedzinie.  

 

Samodzielnie i w zespole autorskim MILEWSKI-SKUPNIEWICZ-STERNAL, architekt Witold 

Milewski zaprojektował i zrealizował w Poznaniu  wiele charakterystycznych budynków 

o różnym przeznaczeniu, w których otoczeniu codziennie się przechadzamy. Są to m.in. 

Kampus Uniwersytetu Przyrodniczego, Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego, 

obiekty dydaktyczne Politechniki Poznańskiej  przy  ul. Zamenhofa,  dom  studencki „Jowita”  

i  stołówka  UAM  przy  ul. Zwierzynieckiej, domy studenckie PP i AWF przy ul. św. Rocha, dom 

studencki „Eskulap” przy ul. Przybyszewskiego, Zespół Szkól Muzycznych przy ul. Solnej, Dom 

Weterana przy ul. Ugory, Zamek na Wzgórzu Przemysła, budynki mieszkalne, Zespoły Sakralne 

na os. Wichrowe Wzgórze, os. Zwycięstwa i w Suchym Lesie. 

  

Witold Milewski to Laureat wielu nagród i wyróżnień, w tym - laureat pierwszej edycji Nagrody 

Honorowej Oddziału Poznańskiego SARP (w zespole) przyznanej w 2004 roku. Za swą 

działalność społeczną na rzecz Stowarzyszenia i środowiska architektów wyróżniony Srebrną 

Odznaką SARP w roku 1978 oraz Złotą Odznaką SARP w 2009 roku. W 1988 roku otrzymał Krzyż 
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Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za rewaloryzację pałacu w Rydzynie oraz  medal za 

ochronę zabytków w województwie poznańskim. 

 

Fragment laudacji dla Laureatów pierwszej Nagrody Honorowej Oddziału Poznańskiego SARP 

– Witolda Milewskiego, Zygmunta Skupniewicza i Lecha Sternala – wygłoszonej przez dr inż. 

arch. Grażynę Kodym – Kozaczko z Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej 

na uroczystości ogłoszenia laureatów Nagrody, dnia 20 marca  2004 roku w Domu SARP – 

WOIA RP.  

„(...) Z dzisiejszej perspektywy koniec lat 50., lata 60. i początek 70. w Poznaniu oceniany jest 

jako czas owocnych poszukiwań twórczych w dziedzinie konstrukcji, funkcji i estetyki. Okres 

ten różnorodnością projektów i realizacji kontrastuje z wcześniej panującym socrealizmem 

oraz późniejszym ograniczeniem swobody twórczej m. in. przez dominację prefabrykacji. 

W ten owocny okres doskonale wpisuje się działalność honorowanego dziś zespołu (Milewski-

Skupniewicz-Sternal). Uważne oko dostrzeże związki z twórczością najwybitniejszych 

architektów epoki modernizmu: Miesa van der Rohe, Waltera Gropiusa, Alvara Aalto oraz Le 

Corbusiera. Projektowane zespoły i budynki posiadają uniwersalne cechy dobrej architektury: 

wpisanie w teren i dążenie do wykorzystania jego walorów, prostotę i szczerość wobec 

materiałów oraz konstrukcji, klarowne struktury wewnętrzne, oparte o dopracowane 

rozwiązania funkcjonalne (…)” 

Wspominając naszego Kolegę Witolda, głos oddajemy Koledze architektowi, który 

współpracował z Nim przez ostatnie lata, bowiem Witold działał twórczo, aż do końca, a umarł 

mając lat 91… 
 

architekt Katarzyna Wrońska, SARP/WOIA RP 
fotografia – architekt Maciej Hadrych, SARP/WOIA RP 

 
… Dziadek Witek, bo tak pozwolił mi do siebie mówić Witold Milewski, od kiedy tylko 

pamiętam z wielką łatwością nawiązywał bezpośrednie kontakty z „młodym pokoleniem”. 

Tych młodszych od siebie wychowanków miał przynajmniej kilka pokoleń, bo związał prawie 

całe swoje zawodowe życie z Miastoprojektem Poznań /od 1952 do 2004 r./, przez które to 

biuro przewinęła się większość poznańskich architektów.  Dziadek Witek nosił w sobie jakąś 

radość przejawiającą się zarówno w projektowaniu, jak i w życiu, która przyciągała innych. 

Choć bezkompromisowy w swoich wizjach, co wyostrzyło się jeszcze bardziej pod koniec jego 

życia, miewał plany, w których dopuszczał też do głosu młodszych kolegów po fachu. Narady 

techniczne w jego domu zawsze musiały być burzliwe i dynamiczne. Na szczęście poczęstunek 

(uzupełniony o dobre wino) zawsze łagodził nastroje.  
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Witek był bardzo pracowity i chciał być ciągle na czasie z nowinkami techniki. Było dla niego 

oczywiste, że muszę go nauczyć obsługi komputerowego programu wspomagającego 

projektowanie, mimo że pokolenie „seniorów architektury” zazwyczaj nie zaprzątało sobie już 

tym głowy. Jego wielkie marzenie o posiadaniu samochodu elektrycznego nie doczekało się 

niestety realizacji. Szczycił się za to tym, że w latach 60-tych jako pierwszy posiadał w Poznaniu 

motor marki Lambretta – wówczas obiekt pożądania i zazdrości każdego młodego kierowcy. 

 

Jego niespokojna natura, dawała też wyraz w jego niezliczonych pasjach. Nie sposób nie 

wspomnieć wielkiej miłości do latania, prawie tak silnej jak do architektury. Również w tej 

dziedzinie zdobywał nagrody, jak chociażby w celności lądowania szybowcem, wygrywając 

jako osiemdziesięciolatek ze znacznie młodszymi lotnikami. Był z tego bardzo dumny. Kto 

bywał w jego mieszkaniu, wie że programy telewizyjne o lotnictwie były chlebem powszednim.  

 

Zimą rok w rok wyjeżdżał na narty z rodziną i przyjaciółmi. Jeździł tak długo, na ile pozwalało 

mu zdrowie. Nie odpuszczał. Na osiedlowych uliczkach przechodnie widywali go na rowerze  

z porannym świeżym pieczywem i gazetą codzienną pod pachą. W ostatnim czasie choć 

bardziej pochylony, ciągle nie tracił animuszu. Cieszył się życiem do końca. 

 

Ciągle poszukiwał nowych wyzwań dla siebie, rozwiązywał problemy miasta Poznania jak 

wytrawny urbanista. Pozostawił po sobie dalekosiężne pomysły np. połączenia tramwajowego 

(częściowo tunelem) dworca kolejowego z lotniskiem miejskim w Poznaniu. Pomysł 

bezkolizyjnej trasy jest wybitny w swojej prostocie, trudniejszy do realizacji – ale tego się 

wymaga od wizjonerów, a Witek był nim bez wątpienia. Wierzył w logiczne rozwiązania dla 

miast. Miał żal, że nie pozwolono budować wyższego budynku „Altum” Uniwersytetu 

Ekonomicznego, że otynkowano dom akademicki „Eskulap” Uniwersytetu Medycznego, 

zasłaniając elewację z potłuczonych talerzy. Brakowało mu wizjonerów we władzach Poznania 

na miarę Cyryla Ratajskiego, Władysława  Czarneckiego czy Zbigniewa Zielińskiego 

nazywanego przez Witka pieszczotliwie „dziadzia” albo „Zbig”. Ten ostatni był dla Witka 

nauczycielem i mistrzem.  

 

Miewał też „małe pomysły”. Denerwowały go rozkłady jazdy w wiatach przystankowych 

sytuowane powyżej miejsc siedzących – sytuacja zdecydowanie niekomfortowa dla 

podróżnych. Interwencja przyczyniła się do zmiany polityki miasta w tym zakresie. Małe 

rzeczy, a tak użyteczne. 

Wybrzmiewają mi w uszach słowa Witka: „Wysoko budujemy na wzniesieniu a nisko  

w dołku, żeby za każdym razem podkreślać naturalne ukształtowanie terenu”. Miał też mniej 

wyszukane powiedzonka jak np. „nie ma się co pieścić, musi się zmieścić”. Zazwyczaj pomagało  

i architektura się mieściła.  
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Do końca starał się być samodzielny i mimo ciężkich chorób radził sobie z codziennością 

emeryta. Miewał melancholijne dni. Poprawiał sobie wtedy nastrój puszczając ,,Modlitwę” 

ulubionego Bułata Okudżawy. Jego ostatnim wielkim marzeniem projektowym przed śmiercią, 

było skończenie odbudowy Zamku Królewskiego na wzgórzu Przemysła w Poznaniu, w formie 

6-szczytowej.  
 

Witek był dobrym człowiekiem i moim przyjacielem. Będzie nam go brakowało. 

 

architekt Juliusz Dudniczek, WOIA RP 

 

 

Pożegnanie architekta Witolda Milewskiego  na cmentarzu, dnia 9 października  2021 roku 

Witold Milewski zmarł 29 września 2021 w wieku 91 lat. Dziś żegnamy Witolda i wspominamy 

kim był, kim był dla nas, przywołujemy jego zasługi i dorobek zawodowy. 

Witold Milewski urodził się 5 kwietnia 1930 roku w Poznaniu, tu mieszkał, wzrastał, edukował 

się. Studia architektoniczne rozpoczął w Szkole Inżynierskiej w Poznaniu, a dokończył je na 

Politechnice Wrocławskiej uzyskując  w roku 1959 tytuł  magistra inżyniera architekta. 

 Ci, którzy Go znali  wiedzą, że był człowiekiem wielu pasji, bo oprócz zawodu architekta, 

któremu poświęcił się bez reszty, potrafił łączyć wiedzę i zamiłowanie do zabytków, odważne  

i bezkompromisowe wizjonerstwo dotyczące urbanistyki i rozwoju miasta, posiadł 

wszechstronną sztukę projektowania  architektury - od detalu, wnętrz, domów 

jednorodzinnych poprzez szkoły, uczelnie, kościoły do zamków i pałaców. Jego wielką miłością, 

która towarzyszyła mu przez całe życie było - lotnictwo, latanie, szybowce, motoryzacja, 

komputery, narty.  Potrafił łączyć intensywną pracę i marzenia. 

Wiele ważnych projektów wykonał w zespole z Lechem Sternalem i Zygmuntem 

Skupniewiczem w ówczesnym Miastoprojekcie w ramach Pracowni specjalizującej się  

w projektowaniu szkół,  uczelni oraz obiektów użyteczności publicznej. Z tego okresu pochodzą  

poznańskie realizacje m.in.: 

- Dom studencki  Akademii Medycznej przy ul. Przybyszewskiego 

- Zespół jednostek pozaklinicznych Akademii Medycznej 

- Kampus Akademii Rolniczej przy ul. Wojska Polskiego 

- Budynek dydaktyczny i biblioteka główna Akademii Ekonomicznej przy ul. Kościuszki 

- Collegium Novum UAM przy Al. Niepodległości 

- Domy studenckie Politechniki Poznańskiej i Akademii Wychowania Fizycznego przy  

  ul. Zamenhofa 
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- Dom Weterana przy ul. Ugory 

- oraz wiele projektów koncepcyjnych 

 

W zespole z Zygmuntem Skupniewiczem powstały m.in. następujące realizacje: 

- Dom studencki ze stołówką dla UAM przy ul. Zwierzynieckiej 

- szkoła podstawowa przy ul. Janickiego 

- szkoła podstawowa przy ul. Drzymały 

- Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu przy ul. Solnej 

- kościół w Kaliszu 

 

Samodzielnie zaprojektował m.in. następujące realizacje: 

- szereg budynków mieszkalnych – przy ul. Bytomskiej, ul. Gniewskiej, ul. Nałkowskiej, 

  ul. Reglowej 

- budynek administracyjny dla Huty Częstochowa 

- Biblioteka Novum przy al. Niepodległości 

- szkoła podstawowa na osiedlu Sobieskiego w Poznaniu 

- zespoły sakralne – na osiedlu Wichrowe Wzgórza w Poznaniu i w Suchym Lesie 

- prace przy odbudowie Starego Rynku i Starego Miasta w Poznaniu w zespole pod     

  kierunkiem Zbigniewa Zielińskiego 

- rewaloryzacja zamku w Rydzynie 

- rewaloryzacja pałacu w Kobylnikach 

- odbudowa zamku Przemysła w Poznaniu 

 

Bilans Jego dokonań w których zdobywał nagrody i wyróżnienia na pewno jest dużo większy, 

bo nie wymieniłem tu  konkursów architektonicznych, a było ich co najmniej kilkanaście.   

Zestawienie powyższych dokonań mówi nam jak pracowitym i utalentowanym architektem 

był Witold, a przecież równocześnie realizował swoje osobiste pasje. Dodatkowo znajdował 

czas na pracę w Stowarzyszeniu Architektów Polskich, aby pełnić różne funkcje – członka 

Zarządu Oddziału, sędziego konkursowego, członka Komisji Rewizyjnej. Zapamiętamy Go jako 

żarliwego, pełnego zaangażowania dyskutanta. Miał swoje poglądy, potrafił poruszyć 

słuchaczy , skrytykować ale również pochwalić. Głos Jego  budził powszechny szacunek. 

Sprawy Stowarzyszenia i sprawy rozwoju Miasta nigdy nie były mu obojętne czemu 

wielokrotnie dawał wyraz składając listy, memoranda lub apele protestacyjne. Będzie nam 

w Stowarzyszeniu bardzo brakowało Witolda. Przenosił tradycję pokolenia Zielińskiego  

i Czarneckiego do naszych czasów a sam był jednocześnie postacią symbolizującą pokolenie   

modernizmu. Przykładem ciągłości – sztafety pokoleń.  
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Za swoje dokonania został nagrodzony i wyróżniony następującymi odznaczeniami: 

1952 - Nagroda Komitetu d/s Urbanistyki i Architektury - zespołowa, w dziale konserwacji 

zabytków  za rekonstrukcję Starego Rynku w Poznaniu 

1956 - Nagroda Komitetu d/s Urbanistyki i Architektury ll stopnia, zespołowa, w dziale 

konserwacji zabytków za rekonstrukcje Starego Miasta w Poznaniu  

1960 - Odznaka Honorowa Miasta Poznania  

1961 - Nagroda Miasta Poznania za projekty szkół 

1961 - Nagroda Komitetu d/s Urbanistyki i Architektury II stopnia za projekty szkół 

1973 - Złota Odznaka ZNP  

1977 - Srebrny Krzyż Zasługi  

1978 - Odznaka Honorowa za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego  

1981 - Złota Odznaka Zasłużony dla Budownictwa  

1982 - medal SIMP za zasługi w odbudowie zamku w Rydzynie 

1985 i 1989 - odznaka za zasługi dla województwa leszczyńskiego  

1987 - nagroda ll stopnia Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej za 

projekt i realizację budynku przy ul. Czajczej 1 (z arch. Teresą Mycko-Golec) 

1987 - Odznaka Honorowa za zasługi dla oświaty z Ministerstwa Oświaty i Wychowani 

1988 - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za rewaloryzację Rydzyny 

1988 - medal za ochronę zabytków w województwie poznańskim  

1998 - Złota Odznaka BP Miastoprojekt Poznan z okazji 50-lecia firmy 

 

Witold Milewski wraz ze swoimi kolegami – Lechem Sternalem i Zygmuntem Skupniewiczem 

– został laureatem Nagrody Honorowej Oddziału Poznańskiego SARP w roku 2004. W czasie 

laudacji wygłoszonej na cześć laureatów padły m.in. słowa, które pozwalam sobie zacytować, 

bo moim zdaniem trafnie charakteryzują one Jego twórczość,  dopełniając  sylwetkę 

żegnanego dzisiaj Kolegi. 

„Uważne oko dostrzeże związki twórczością najwybitniejszych architektów epoki 

modernizmu: Miesa van der Rohe, Waltera Gropiusa, Alvara Alto oraz Le Corbusiera. 

Projektowane zespoły i budynki posiadają  uniwersalne cechy dobrej architektury: wpisanie 

w teren i dążenie do wykorzystania jego walorów, prostotę i szczerość wobec materiałów oraz 

konstrukcji, klarowne struktury wewnętrzne, oparte o dopracowane rozwiązania 

funkcjonalne.” 

„Oprócz wartości architektonicznych i przestrzennych, dzieła nagrodzonego dziś zespołu, 

posiadają ogromne znaczenie ideowe. Są budowlami tworzącymi obraz Poznania jako miasta 

edukacji, kultury i nauki. Dziś, w epoce postindustrialnej, ta funkcja naszego miasta wydaje się 

najwyraźniejsza, a jednocześnie zwrócona ku przyszłości.” 
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„Sądzę, że architekci Witold Milewski, Zygmunt Skupniewicz oraz Lech Sternal kierowali się 

zasadą  „róbmy swoje”. Nigdy też nie posługiwali się górnolotną frazeologią, która miała 

przydać ważności i znaczenia ich dokonaniom. Także i dzisiaj nie potrzebują wielkich słów. 

Stworzyli budowle, które choć zapewne niewolne od kontrowersji, broniły się i bronią same. 

Ostatecznie w absurdalnym kraju króla Ubu, powstała normalna Architektura, której wartość 

jest trwała.” 

Żegnam Cię Witku w imieniu poznańskich architektów i nie tylko. Żegna Cię Poznań. Dzieła, 

które stworzyłeś będą nam zawsze przypominały o Tobie. Tworzą one obraz współczesnego 

Poznania, świadcząc o czasach, nie łatwych czasach, w których żyłeś, pracowałeś, działałeś. 

Żegnaj drogi Witku, architekcie, pilocie, narciarzu, społeczniku!  

architekt Andrzej Kurzawski, SARP/WOIA RP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arch. Witold Milewski – szkic mieszkania, w którym mieszkał przed wojną w Warszawie,  
narysowany w połowie września 2021 roku 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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

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

23 

MARIA  PAJZDERSKA, architekt (1924 - 2021), SARP  
IN MEMORIAM  

Maria Pajzdreska urodziła się 3 grudnia 1924 roku w 

Pruszkowie. W czasie wojny uczyła się na tajnych 

kompletach w Warszawie. Wiosną 1942 roku włączyła 

się aktywnie w działalność konspiracyjną w Narodowej 

Organizacji Wojskowej (pseudonim konspiracyjny 

„111”). Brała udział w Powstaniu Warszawskim, 

pseudonim „Marysia”, jako patrolowa patrolu 

sanitarnego w batalione AK „Gustaw – Harnaś”, 

kompania „Grażyna. Uzyskała także stopień strzelca.  

Wiosną 1947 roku, Maria Pajzderska ujawniła swoją 

przeszłość i z tego powodu była aż do 1954 roku nękana 

i prześladowana przez Urząd Bezpieczeństwa (UB). 

 

Za namową koleżanki, przyjechała na studia architektoniczne do Poznania. W 1950 roku 

ukończyła Wydział Architektury Szkoły Inżynierskiej, otrzymując tytuł inżyniera architekta.  

W listopadzie 1952 roku  została członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich, najpierw  

Oddziału w Warszawie, następnie w Poznaniu. Pracowała w Centralnym Biurze Projektów 

Budownictwa Wiejskiego, a następnie w warszawskim Miastoprojekcie. W  roku 1971 na 

Politechnice Warszawskiej ukończyła studia podyplomowe w zakresie urbanistyki. 

Swoje życie rodzinne i zawodowe związała z Poznaniem. Po pobycie w Warszawie zamieszkała 

na poznańskich Ogrodach. W Poznaniu przez wiele lat pracowała w Biurze Planowania 

Przestrzennego w Pracowni Urbanistycznej zajmując się planami zagospodarowania 

przestrzennego. Maria Pajzderska, choć większość życia mieszkała w Poznaniu, to jednak 

tęskniła za Warszawą. Z uwagi na swoją powstańczą przeszłość Maria Pajzderska utrzymywała 

kontakty z Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. 

Do późnych lat była osobą bardzo sprawną, doskonale radziła sobie z obsługą komputera, 

jeździła samochodem. Przyjaciele i znajomi wspominają Ją jako osobę bardzo serdeczną,  

ciepłą i pełną optymizmu.  

Maria Pajzdreska zmarła 25 grudnia 2021 roku w wieku 97 lat. Uroczystości pogrzebowe 

odbyły się dnia 30 grudnia 2021 roku na Cmentarzu Jeżyckim w Poznaniu.  

arch. Katarzyna Wrońska  
fotografia – źródło - Internet 
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ROBERT GZYL, architekt (1964 - 2022), SARP WOIA RP 
IN MEMORIAM  

Robert Gzyl urodził się 5 lipca 1964 roku w Poznaniu. 

Dzieciństwo spędził we Wschowie oraz w Sławie 

Sląskiej, gdzie chodził do szkoły podstawowej. 

Nastepnie zamieszkał z Rodzicami w Lesznie, tu 

ukończył I Liceum Ogólnokształcące i stąd wyjechał na 

studia architektoniczne do Poznania. Na Politechnice 

Poznańskiej, w listopadzie 1988 roku uzyskał tytuł 

magistra inzyniera architekta. Po studiach, po pobycie 

w wojsku i praktykach budowlamych w leszczyńskim 

Budopolu, osiadł w Poznaniu, gdzie rozpoczął swoją 

działalność zawodową projektując m.in. domy 

jednorodzinne. Pracował w pracowni architekta 

Jerzego Gurawskiego, z którym zrealizował w Lesznie – 

jako współautor - meble sakralne w kościele św. Antoniego (1990), a także renowację budynku 

ratusza i modernizację jego wnętrza (1993-2000).  

Członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Poznań został w marcu 1991 roku.  

W maju 1991 roku otrzymał uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

architektonicznej. W 1993 roku odbył praktykę w biurze architektonicznym w Holandii  

w mieście Deurne. W marcu 1994 roku uzyskał uprawnienia projektowe wydane przez Urząd 

Wojewódzki w Poznaniu.  

Zdolny, wrażliwy architekt. Pięknie rysował i szkicował. W pracy zawodowej idealista, 

konsekwentnie realizujący swoje idee i przemyślenia. Pasjonował się architekturą, mógł  

o niej dyskutować godzinami.  

Za renowację kamienicy przy ul. Wyspiańskiego w Poznaniu został wyróżniony w konkursie 

Fasada Roku 2010. Robert Gzyl prowadził od wielu lat własną pracownię projektową 

podejmując się różnych zadań architektonicznych, ale skupiał się przede wszystkim na  

indywidualnych projektach domów jednorodzinnych.  

Chętnie i dobrze grał w tenisa, zdobywając w 2010 roku Mistrzostwo Polski w Turnieju 

Architektów. Wytrwale i dla prawdziwej przyjemności jeździeł na rowerze.  

Nagła choroba przerwała zbyt gwałtownie Jego twórcze i pełne pasji życie. Zamarł w wieku  

57 lat, dnia 1 stycznia 2022 roku pozostawiając w smutku swoich Przyjaciół, Mamę i Brata. 
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Uroczystości pogrzebowe odbyły się dnia 12 stycznia 2022 roku na cmentarzu parafialnym  

w Lesznie przy ul. Kąkolewskiej.  

arch. Katarzyna Wrońska  
fotografia – arch. Maciej Hadrych 

 
Wspomnienie Przyjaciela 
– słowo wygłoszone na cmentarzu w czasie uroczystości pogrzebowej 
(w imieniu SARP Oddział Poznań i Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP) 

 
Dziękuję za możliwość podzielenia się osobistą pamięcią o Robercie. 

Robert cierpiał w życiu wiele niewygód, został dotknięty ciężarem choroby rodziców, pomimo 

to był pogodny, nie narzekał, potrafił odróżnić wygodę od szczęścia. 

Kultem komfortu, łatwymi i tanimi rozwiązaniami gardził, a był przy tym nieustannym 

marzycielem i perfekcjonistą. Był także realistą i dlatego, nawet jeśli nie wszystko mu się 

udawało, to jednak to, co się udawało, dawało mu olbrzymią radość i chęć do życia. 

Bywał szorstki, nieustępliwy, radykalny, bezkompromisowy, czym mógł zrażać do siebie 

niektórych. Nigdy jednak nie utracił wiary w ludzi. Poza tym był niezachwianym wyznawcą 

nowoczesności i rozwoju. Należał do tych nielicznych, którzy do szczęścia nie potrzebowali 

pieniędzy. Interesował się nimi tylko wtedy, gdy ich nie miał, a ponieważ zawsze coś miał,  

to nie interesował się nimi w zasadzie nigdy. 

 

Wiele o nim samym dowiadywałem się podczas naszych wspólnych wypraw rowerowych, 

które dawały mu utęsknione poczucie wolności. Nigdy nie realizowaliśmy żadnych planów, po 

prostu byliśmy w drodze, gdzieś w Polsce. Lubił odpoczywać bardziej niż trudzić się jazdą. 

Delektował się wtedy leżeniem na czym popadnie. Leżenie zresztą opanował do perfekcji,  

był arcymistrzem leżenia. Nierzadko wspominał, że jeździ właśnie dla tych chwil. 

 

Nie znaczy to jednak, że nie lubił rywalizacji. Rywalizował nieustannie, głównie ze sobą. 

Kiedy w ostatnich latach był już bardzo zmęczony codziennością, zamienił leżenie na siedzenie, 

a stan ten opisywał na swój oryginalny sposób: „siedzę sobie z mamą na ławce w pełnym 

słońcu i karmię gołębie, żyję”. Jak widać miał też umiejętność poetyckiego ujmowania spraw 

ważnych. Był poetą niezmiennie zafascynowanym pięknem, a radości życia poszukiwał  

i odnajdywał ją w tej trudnej codzienności. 

 

Często mawiał, że architektura jest jego jedyną miłością. To nieprawda. 

Kochał ludzi. Umiał pomagać. Posiadał też zanikającą umiejętność uważnej obecności. Komu 

nie dał się poznać, niech żałuje. Komu się jednak dał poznać, niech nie myśli, że go poznał. 
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Do swojego ulubionego psalmu 23 podchodził bardzo wybiórczo. Interesowały go wyłącznie 

pierwsze wersety, w zasadzie resztę pomijał : 

„Pan jest moim pasterzem nie brak mi niczego, 

pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. 

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć…” 

 

Leż zatem Robercie na zielonych pastwiskach i odpoczywaj w pokoju. 

 

arch. Przemysław Cieślak, SARP/WOIA RP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czasy studenckie, lata 80 – te  XX wieku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pierwsze kroki w zawodzie, lata 90 – te XX wieku 
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 architekt, lata dojrzałe, pierwsza dekada XXI wieku  

 

 

 

fotografie archiwalne ze zbiorów SARP – WOIA RP 
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Zestawienie publikacji wspomnień 

Imię Nazwisko Rok  
urodzenia 

Data  
śmierci 

INFORMATOR 

Justyna Zbierska-Klamerek 1973 2021 Biuletyn SARP 9/2021 

Janusz Bieńkowski 1930 2021 Biuletyn SARP 9/2021 

Marek Skiera 1975 2021 - 

Jakub Wojtecki 1973 2021 - 

Piotr Słuchecki 1966 2021 - 

Zdzisław Tarwid 1928 2021 Biuletyn SARP 16/2021 

Grzegorz Pełczyński 1974 2019 - 

Edward Silski 1936 2021 - 

Witold Milewski 1930 2021 Biuletyn SARP 9/2021 

Maria Pajzderska 1924 2021 Biuletyn SARP 1/2022 

Robert Gzyl 1964 2022 Biuletyn SARP 1/2022 

     

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 

arch. Katarzyna Wrońska – SARP, WOIA RP 

Urszula Jaworska – SARP 

 

Poznań, luty 2022 r.  

SARP/WOIA RP – 61-772 Poznań, Stary Rynek 56  


