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Wspomnienie • In memoriam
Wspomnienie o arch. Zbigniewie Paszke
(14 lutego 1921 – 25 paêdziernika 2005)

Zbigniew Paszke urodzi∏ si´ w Pruszkowie – tam te˝ ukoƒczy∏ szko∏´ powszechnà i paƒstwowe gimnazjum. Po wybuchu wojny znalaz∏ si´ we Lwowie, skàd jesienià 1939 r.
w trakcie regulacji granic pomi´dzy okupantami, przedosta∏ si´ do niemieckiej strefy okupacyjnej. Po powrocie
do Pruszkowa zapisa∏ si´ do liceum w Warszawie. Liceum
ukoƒczy∏ w 1942 r., uzyskujàc tytu∏ technika. Przez pozosta∏e lata okupacji pracowa∏ jako technik lub jako rzemieÊlnik; dzia∏a∏ w AK na terenie Pruszkowa; w 1944 r.
za∏o˝y∏ rodzin´.
Po wojnie wyjecha∏ do Wroc∏awia, gdzie pracowa∏
i studiowa∏. Praca kierownika w referacie budowlano-konstrukcyjnym Warsztatów G∏ównych PKP we Wroc∏awiu i prace zlecone w spó∏dzielni pracy „Arkady” umo˝liwi∏y mu utrzymanie rodziny i kontynuacj´ studiów na Wydziale Architektury Politechniki Wroc∏awskiej, gdzie
w 1950 r. uzyska∏ stopieƒ in˝yniera, a po obronie dyplomu,
w rok póêniej, tytu∏ magistra in˝yniera architekta. Zarazem w 1950 r. rozpoczà∏ prac´ – ju˝ w zawodzie architekta – w Miastoprojekcie-Wroc∏aw, zaÊ w par´ lat póêniej, po przeniesieniu si´ do Warszawy, podjà∏ prac´
w warszawskim biurze projektów Miastoprojekt-Specjalistyczne. Pracowa∏ tam od 1952 r., a od grudnia 1953 r. – tj.
od momentu wyodr´bnienia z Miastoprojektu Biura Projektów S∏u˝by Zdrowia (póêniejszego Biura Studiów i Projektów S∏u˝by Zdrowia, przekszta∏conego w spó∏k´ Biuro
Studiów i Projektów S∏u˝by Zdrowia PROAMED), pracowa∏ nieprzerwanie w tym ostatnim przez 44 lata do
1997 r., to znaczy do momentu oddania do u˝ytku ostatniego budynku, który zaprojektowa∏. W biurze tym by∏
kolejno starszym projektantem i kierownikiem pracowni,

powierzono mu funkcj´ g∏ównego projektanta, a wreszcie
– generalnego projektanta.
Najwa˝niejsze dokonania zawodowe architekta Zbigniewa Paszkego sà zwiàzane z jego pracà przy projektowaniu obiektów s∏u˝by zdrowia: nowobudowanych lub
rozbudowywanych szpitali, przychodni, sanatoriów, w tym
m.in. szpitali w ˚yrardowie, Kielcach, Wroc∏awiu, Toruniu,
Gdaƒsku, Kaliszu. Za zrealizowane wed∏ug projektu wykonanego pod Jego kierunkiem sanatorium „Stalownik”
w Mikuszowicach ko∏o Bielska-Bia∏ej zespó∏ projektowy
otrzyma∏ w 1968 r. nagrod´ III stopnia od Ministra Budownictwa. Rozpoczyna∏ projekty realizowanych do dziÊ
szpitali miejskich w Grudziàdzu i Grodzisku Mazowieckim oraz Instytutu Hematologii.
W roku 1974 rozpoczà∏ na zlecenie Ministerstwa
Zdrowia projektowanie jednego z najwi´kszych szpitali
warszawskich: liczàcego ponad czterysta tysi´cy metrów
szeÊciennych kubatury Centrum Onkologii – Instytutu
im. Marii Sk∏odowskiej-Curie. Poprzez wst´pne studia
i za∏o˝enia projektowe, do projektów realizacyjnych i nadzoru nad realizacjà tej inwestycji, (rozpocz´tej w 1977 r.),
prace trwa∏y nieprzerwanie do 1997 r. W tym czasie architekt Zbigniew Paszke, ukoƒczywszy w 1986 r. szeÊçdziesiàt
pi´ç lat, przeszed∏ na emerytur´, przekazujàc kierowanie
zespo∏em projektujàcym i nadzorujàcym wznoszenie Centrum Onkologii m∏odszemu koledze. Sam, pe∏niàc nadal
funkcj´ generalnego projektanta, poÊwi´ci∏ si´ bez reszty
doprowadzeniu do koƒca tej ogromnej inwestycji. Za wybitne osiàgni´cia twórcze zwiàzane ze zrealizowanym projektem Centrum Onkologii zespó∏ projektantów pod kierunkiem Zbigniewa Paszkego otrzyma∏ w 1996 r. nagrod´
specjalnà ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa. Nagroda ta to ukoronowanie niemal çwierç wieku
pracy generalnego projektanta Instytutu Onkologii.
Przez wszystkie lata pracy zawodowej Zbigniew Paszke sta∏ si´ wybitnym specjalistà w dziedzinie funkcji, technologii i architektury wspó∏czesnych obiektów s∏u˝by
zdrowia, a zw∏aszcza szpitali. Dzi´ki swojej wiedzy i doÊwiadczeniu wyst´powa∏ jako ekspert w dziedzinie projektowania, technologii i budownictwa obiektów s∏u˝by
zdrowia. Zdoby∏ w tej mierze du˝y autorytet zawodowy.
W roku 1986 minister kultury w dowód uznania dla jego
dorobku przyzna∏ mu status architekta-twórcy.
Jego osiàgni´cia zawodowe przek∏ada∏y si´ wprost
na zaanga˝owanie w dzia∏alnoÊç w Stowarzyszeniu Architektów Polskich SARP. W ramach tej dzia∏alnoÊci by∏
m.in. prezesem Ko∏a SARP, zrzeszajàcym kole˝anki i kolegów w Biurze Projektów S∏u˝by Zdrowia, a tak˝e uczest-
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niczy∏ w pracach Sekcji S∏u˝by Zdrowia przy Zarzàdzie
G∏ównym SARP. Zarzàd G∏ówny Stowarzyszenia ustanowi∏ go w 1976 r. Rzeczoznawcà SARP w zakresie m.in. budownictwa u˝ytecznoÊci publicznej, w tym szczególnie budownictwa s∏u˝by zdrowia, oraz w zakresie stosowania
materia∏ów budowlanych w architekturze, techniki i technologii budowlanej, a tak˝e prawa budowlanego.
By∏ niezwykle spokojnym i zrównowa˝onym cz∏owiekiem, z pozoru zamkni´ty w sobie, przy bli˝szym poznaniu
okazywa∏ si´ mi∏ym i serdecznym kolegà. Zaanga˝owany
w dzia∏alnoÊç zwiàzkowà sumiennie i rzetelnie spe∏nia∏
przyj´te na siebie spo∏eczne zobowiàzania. Cieszy∏ si´
szacunkiem prze∏o˝onych i autorytetem wÊród kolegów.
W trudnych latach osiemdziesiàtych przewodniczy∏ biurowej Komisji Rozjemczej i by∏ cz∏onkiem Rady Pracowniczej. Jego zdanie cenili sobie inwestorzy, na których zlecenie robi∏ projekty, niezmiernie ∏atwo znajdowa∏ tak˝e
wspólny j´zyk z lekarzami, dla których projektowa∏. Serdeczne, przyjacielskie niemal stosunki ∏àczy∏y go z twórcà
idei budowy Centrum Onkologii, profesorem Tadeuszem
Koszarowskim.
W uznaniu dla dwudziestopi´cioletniego dorobku
w projektowaniu obiektów s∏u˝by zdrowia Rada Paƒstwa
nada∏a w 1979 r. architektowi Zbigniewowi Paszkemu odznaczenie i tytu∏ honorowy „Zas∏u˝ony dla Zdrowia Narodu”, zaÊ przy okazji oddania pierwszego etapu Centrum
Onkologii w 1984 r. otrzyma∏ nadany przez Rad´ Paƒstwa Krzy˝ Kawalerski Orderu Polonia Restituta. Poza
tym posiada∏ odznaczenia resortowe, wyró˝nienia zwiàzkowe i stowarzyszeniowe SARP.
Na ironi´ zakrawa fakt, ˝e architekt Zbigniew Paszke, autor warszawskiego Centrum Onkologii, którego
projektowaniu i budowie poÊwi´ci∏ bez ma∏a çwierç wieku,
od kilkunastu lat sam zmaga∏ si´ z chorobà nowotworowà,
która poczàtkowo niezbyt groêna i poskramiana przez lekarzy, sta∏a si´ w koƒcu przyczynà Jego Êmierci.
Zosta∏ pochowany na cmentarzu w podwarszawskim
Milanówku, w którym mieszka∏ od kilkudziesi´ciu lat.
Kole˝anki i koledzy
z Biura Projektów S∏u˝by Zdrowia
PROAMED

