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Dział Zagraniczny (SARP Biuro ZG SARP)

Domy Jednorodzinne w krajach Grupy
Wyszehradzkiej" 2022 - eliminacje

Stowarzyszenie Architektów Węgierskich, jak co roku, wystąpiło do Narodowego Funduszu Kultury o
grant na zorganizowanie mobilnej wystawy „Domy Jednorodzinne w krajach Grupy Wyszehradzkiej”, w
której SARP bierze udział od pierwszej edycji.

Wystawa, ciesząca się wielkim powodzeniem, zarówno pośród uczestników eliminacji,  jak i  gości,
odwiedzających wystawę,  na stałe wpisała się  w kalendarz wydarzeń kulturalnych Krajów Grupy
Wyszehradzkiej.

 

Każdy kraj V4 wybiera 4 domy jednorodzinne, ukończone w latach 2021 i 2022.

 

Zgłoszenia do eliminacji  prosimy dostarczyć  na nośnikach elektronicznych wraz z wydrukami
wszystkich materiałów do dnia 31 sierpnia 2022 do godz.12.00 na adres:

 

Stowarzyszenie Architektów Polskich

Ul. Foksal 2

00-366 Warszawa

V4 FAMILY HOUSES

 

 

Zgłoszenia (w wersji elektronicznej i papierowej) muszą zawierać:

 

Teksty (po polsku i angielsku) w formacie doc (edytowalnym):

Imię i nazwisko architekta/architektów, nazwę, adres, aktualny kontakt e-mail i telefoniczny do
pracowni
Nazwę domu
Nazwę miejscowości, w której dom się znajduje
Legendę z opisem  pomieszczeń

 

Grafikę:

Plan budynku z ogrodem
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Widok ulicy, przy której dom jest ulokowany
rzuty pomieszczeń  w grafice  czarno białej
przekrój w charakterystycznym miejscu
3-4-zdjęcia domu (oddzielne) w formacie jpg + nazwisko autora zdjęć
zdjęcie portretowe autora/autorów domu+ nazwisko autora zdjęć

 

Wszystkie materiały w formie papierowej muszą być w formacie A4.

kontakt: dz@sarp.pl

 

Konkursy (SARP Poznań)

Ruszyła III edycja konkursu NAWW

Nagroda Architektoniczna Województwa Wielkopolskiego (NAWW) przyznawana corocznie najlepszym
dziełom  architektonicznym,  ma  na  celu  promowanie  wysokiej  jakości  architektury  krajobrazu
kulturowego Wielkopolski,  a także zwrócenia uwagi na tworzenie spójnego i estetycznego obrazu
przestrzennego  regionu  oraz  wspieranie  rozwoju  wartościowych  rozwiązań  architektonicznych  i
urbanistycznych.

Nagroda  ma  uhonorować  wyróżniające  się  dzieła  architektoniczne  zrealizowane  na  terenie
Wielkopolski w roku poprzedzającym daną edycję Konkursu, w następujących kategoriach: BUDYNEK
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, DOM, WNĘTRZE i
PRZESTRZEŃ WSPÓLNA, oraz wyłonienie spośród laureatów tych kategorii – nagrody głównej, jaką
jest Grand Prix NAWW. Zależy nam także na wyróżnieniu młodych architektów – którzy mimo, że są na
początku swojej drogi zawodowej – są już widoczni na rynku usług projektowych w naszym regionie, a
swoją  postawą  i  działalnością  przyczyniają  się  do  promocji  dobrej  architektury  w  Wielkopolsce.
Najzdolniejszych z nich uhonorujemy nagrodą MŁODY TWÓRCA. Dodatkową kategorią jest nagroda
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– DZIEŁO EKSPORTOWE WIELKOPOLSKICH ARCHITEKTÓW to wyróżnienie dla najlepszego dzieła
architektonicznego  zrealizowanego  poza  granicami  administracyjnymi  naszego  województwa
autorstwa  wielkopolskich  projektantów.

Nagroda objęta jest honorowym patronatem Wojewody Województwa Wielkopolskiego oraz Marszałka
Województwa Wielkopolskiego.

KAPITUŁA

Zgłoszenia do Nagrody oceniać będzie profesjonalne jury w składzie:

architektka Natalia Paszkowska – Przewodnicząca Kapituły, SARP Warszawa
architekt Jacek Krych – członek Zarządu Głównego SARP, SARP Katowice, członek SLOIA RP
architektka Aida Januszkiewicz  Piotrowska –  przedstawicielka Wojewody Wielkopolskiego,  członek
WOIA RP
architekt Wojciech Krawczuk – Prezes SARP Poznań, członek WOIA RP
architektka Jowita Maćkowiak – przedstawicielka Marszałka Województwa Wielkopolskiego
architektka Katarzyna Weiss – członkini Rady WOIA RP, SARP Poznań
architekt Krzysztof Frąckowiak – Wiceprzewodniczący WOIA RP, SARP Poznań
architekt Piotr Kluj – Wiceprzewodniczący Rady WOIA RP, SARP Poznań
architekt Jakub Głaz – krytyk i badacz architektury
architektka Agata Twardoch – krytyk i badaczka architektury

ZGŁASZANIE PROJEKTU

Zgłoszenia  konkursowe  przyjmowane  są  poprzez  formularz  elektroniczny  na  stronie
internetowej  www.naww.pl  od  29  kwietnia  do  30  czerwca  2022.  Formularz  zgłoszeniowy  oraz
Regulamin Nagrody dostępne są na stronie internetowej www.naww.pl w zakładce “Zgłoś projekt”.

ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań,
Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP

SPONSORZY

Aliplast,
Equitone

PARTNERZY NAGRODY

Baumit

PATRONAT MEDIALNY

Architektura i biznes, Architektura Murator, Głos Wielkopolski, WhiteMAD, Radio Afera, Radio Poznań,
Zawód Architekt

Informacje Handlowe (SARP Marketing)

http://naww.pl/
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Nowa rekrutacja, nowe możliwości rozwoju –
szukamy architekta do obsługi naszych
Partnerów-Architektów

 

Firma KLUŚ Design to prężnie działająca firma w branży oświetleniowej - projektujemy i produkujemy
rozwiązania oświetleniowe w technologii LED. Trzonem działania firmy był zawsze design, postrzegany
jako świadome projektowanie, w którym funkcja i jakość produktu tworzą harmonijną całość. Wyróżnia
nas elastyczność oferowanych form, modułowość i systemowość, co pozwala architektom, inwestorom
i  klientom.  Dzięki  rozbudowanej  sieci  przedstawicieli,  oferta  firmy  KLUŚ  trafia  obecnie  do  biur
architektonicznych i klientów w kilkudziesięciu krajach na terenie Europy, a także Azji, Australii i USA,
gdzie  firma  posiada  swój  oddział.  Rozwiązania  LED  marki  KLUŚ  są  chętnie  stosowane  przy  dużych,
ambitnych inwestycjach ze względu na ich systemowość w zakresie konfiguracji, montażu i serwisu.

Obecnie firma KLUŚ wzmacniania swój blisko 100-osobowy zespół o kandydata na stanowisko

Koordynator Zespołu Ofertowo – Projektowego

 Miejsce pracy: Kolonia Lesznowola (koło Piaseczna), ok 15 km od centrum Warszawy

Pełny etat
Umowa o pracę lub B2B
Profil: Manager / Kierownik

Zapraszamy do aplikowania na to stanowisko lub zainspirowanie Państwa znajomych do złożenia
swojego CV.

Więcej szczegółów o Firmie na www.klusdesign.pl.

Zakres obowiązków:

Opieka nad obecnymi klientami, architektami i salonami oświetlenia oraz definiowanie nowych
możliwości biznesowych
Obsługa w zakresie projektowym, wsparcie techniczne, wyceny i dobór produktów pod projekty,
Realizacja szkoleń produktowych dla klientów
Przygotowanie ofert, umów i negocjowanie warunków współpracy
Koordynacja pracy podległego kilkuosobowego zespołu ofertowo-projektowego.

Nasze oczekiwania:

Wykształcenie wyższe, mile widziane architektoniczne lub budowlane
Znajomość branży oświetleniowej i/lub elektrotechnicznej
Min 5-letnie doświadczenie we współpracy z klientami na rynku inwestycyjnym (architekci,

http://www.klusdesign.pl
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salony oświetleniowe, B2B), min 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem
Rozwinięte umiejętności interpersonalne, prezentacyjne i negocjacyjne
Praktyczna znajomość programów takich jak: Revit, Sketchup, AutoCAD, Dialux,
Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym

Co oferujemy:

Wymianę doświadczeń z międzynarodowymi kontrahentami w kontakcie z językami obcymi
Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B
Przyjazną atmosferę pracy w młodym zespole nastawionym na współpracę
Możliwość rozwoju kwalifikacji zawodowych i realizowania własnych pomysłów
Dofinansowanie do opieki medycznej i ubezpieczenia na życie.

Kontakt - HR Business Partner firmy KLUŚ:

Marta Chrzanowska

Phone: +48 22 757 40 51 ext. 16 Mobile. +48 539 698 145

e-mail: m.chrzanowska@klus.com.pl

rekrutacja@klus.com.pl

mailto:m.chrzanowska@klus.com.pl
mailto:rekrutacja@klus.com.pl
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Dział Zagraniczny (SARP Biuro ZG SARP)

Stowarzyszenie Architektów Polskich
beneficjentem Rządowego Programu Rozwoju
Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Z  radością  informujemy,  że  Stowarzyszenie  Architektów  Polskich  zostało  beneficjentem  Rządowego
Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Dzięki  dotacji  ze  środków  Narodowego  Instytutu  Wolności  –  Centrum  Rozwoju  Społeczeństwa
Obywatelskiego w ramach programu PROO5, sfinansowana została składka członkowska SARP za rok
2022 na rzecz Międzynarodowej Unii Architektów UIA.

 

Polska była jednym z krajów założycielskich UIA i od tego czasu (1948 r.) SARP nieprzerwanie działa w
jej strukturach.

UIA  zrzesza  organizacje  architektoniczne  z  całego  świata  i  ma  znaczny  wpływ  na  kreowanie
środowiska zbudowanego.

Od  wielu  lat  SARP  aktywnie  uczestniczy  w  działaniach  UIA,  mając  swoich  reprezentantów  w
strategicznych ciałach statutowych tej organizacji,  takich jak, Rada UIA, Międzynarodowy Komitet
Konkursowy, czy Grupy i Programy Robocze.

Urzędujący  Prezes  SARP,  jako  reprezentant  Polskiej  Sekcji  Członkowskiej  UIA,  ma  obowiązek
uczestniczenia w Zebraniach Prezesów II Regionu UIA, podczas których poruszane są kwestie, istotne
dla architektów, środowiska i ładu przestrzennego w Regionie.

Od 2011 r. dr arch. Jerzy Grochulski, obecnie pełniący obowiązki Prezesa SARP, pełnił zaszczytną
funkcję członka Rady II Regionu UIA, a od Kongresu w 2021 r (wybrany przez Walne Zgromadzenie
UIA) funkcję tę pełni arch. Bohdan Lisowski (Prezes SARP w latach 2019-2022), co wiąże się z częstym
uczestnictwem w zebraniach, podczas których dyskutowane są bieżące problemy, z jakimi zmagają
się architekci w Regionie II oraz podejmowane są starania, aby rozwiązać je z największa korzyścią dla
społeczeństwa.

Ponadto  nieprzerwanie  od  2014  r.  dr  arch.  Jerzy  Grochulski,  jest  jednym z  dwóch  Dyrektorów
Międzynarodowej  Komisji  Konkursowej  UIA  (UIA  ICC).  Komisja  ta  zajmuje  się  opiniowaniem
międzynarodowych  konkursów architektonicznych,  w  wyniku  których  powstają  na  całym świecie
obiekty,  służące  społecznościom.  Prace  UIA  ICC  mają  duży  wpływ na  jakość  nowopowstających
budynków  i  przestrzeni.  Jerzy  Grochulski,  członek  komisji  współtworzył:  "GUIDELINES  UIA
COMPETITION  GUIDE  FOR  DESIGN  COMPETITIONS  IN

ARCHITECTURE  AND  RELATED  FIELDS  interpreting  and  implementing  the  UNESCO  “Standard
Regulations for International Competitions in Architecture and Town-Planning”.
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Odeszli od nas (SARP Poznań)

Wspomnienie po zmarłym architekcie - JERZY
GURAWSKI, architekt (1935 - 2022), SARP i
WOIA RP

Jerzy Gurawski  -  człowiek o nieprzeciętnej  osobowości  i  wielu talentach -  uzdolniony i  twórczy 
architekt, nowatorski kreator przestrzeni teatralnej, niepowtarzalny nauczyciel akademicki, rysownik.
 Kolega, Przyjaciel,  Mistrz,  Autorytet.

Lwów, Bielsko-Biała, Kraków, Opole, Poznań – to kolejne przystanki Jego życiowej i zawodowej drogi.

Jerzy Gurawski urodził się 4 września 1935 roku we Lwowie.

Po wojnie zamieszkał i uczył się w liceum w Bielsku – Białej, którego przedwojenna, monumentalna
bryła zainspirowała młodego Jerzego do studiowania architektury. Wtedy właśnie uświadomił sobie, że
prosty szkic może znaleźć materializację we wspaniałej bryle, co zdecydowało o wyborze kierunku
studiów.

Studia architektoniczne ukończył na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, 21 kwietnia 1960
roku uzyskując tytuł magistra inżyniera architekta. Pracę dyplomową pt.: „Teatr eksperymentalny”
wykonał pod kierunkiem wybitnego projektanta, prof. Zbigniewa Kupca. Jeszcze w czasie studiów
zdobył pierwszą nagrodę równorzędną w ogólnopolskim konkursie na projekt „mobilnego” Teatru
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Ziemi Mazowieckiej.

Po studiach zamieszkał i rozpoczął pracę w Wojewódzkim Biurze Projektów w Opolu (1961-1973), tam
także  pracował  w  Inwestprojekcie  (1974).  W  tym  okresie,  w  listopadzie  1965  roku,  uzyskał
uprawnienia zawodowe do projektowania bez ograniczeń.

Jednocześnie dzięki swoim doświadczeniom teatralnym, zaraz po studiach rozpoczął współpracę z
opolskim „Teatrem 13 Rzędów” Jerzego Grotowskiego, jednego z największych reformatorów teatru
XX  wieku.  Jerzy  Gurawski  ustanowił  wówczas  nową  profesję:  architekta  przestrzeni  teatralnej,
wspominając po latach, że „…Grotowski w pełni zaakceptował moją teorię przestrzeni teatralnej, w
której porusza się aktor i widz i wzajem na siebie oddziaływują…”. Jerzy Gurawski w „Teatrze 13
Rzędów”, a potem w „Laboratorium”
(we  Wrocławiu)  tworzył  nie-scenografie  czy  dekoracje  lecz  „środowiska”  burzące  tradycyjne  relacje
między widzem i sceną, dostosowane do potrzeb twórców oraz wpływające w zasadniczy sposób na
percepcję przedstawienia. W ciągu kilku lat dokonał prawdziwej rewolucji scenicznej naśladowanej
przez wiele teatrów w Polsce i na świecie.

Stopniowo projektowanie przestrzeni architektonicznej, mniej efemerycznej niż teatralna, stawało się
dla Jerzego Gurawskiego coraz bardziej frapujące. Wtedy w Opolu poznał i rozpoczął w 1969 roku
współpracę  z  architektem  Marianem  Fikusem,  absolwentem  Wydziału  Architektury  Politechniki
Wrocławskiej.  Do  1988 roku  zespół  Jerzy  Gurawski  –  Marian  Fikus   zdobył  prawie  40  nagród  i
wyróżnień w konkursach urbanistycznych i architektonicznych
zarówno w Polsce jak i zagranicą. Znaczącą była I nagroda uzyskana w roku 1974 za projekt Kampusu
UAM  (uniwersytetu  im.  Adama  Mickiewicza)  na  Morasku  w  Poznaniu,  która  spowodowała
przeprowadzkę  architektów  do  Poznania,  rozpoczęcie  pracy  zawodowej
w poznańskim „Mistoprojekcie” i związanie się z tym miastem na dalsze lata. Wspólnie zrealizowali
m.in. I etap budowy Kampusu uniwersyteckiego UAM, budynek Wydziału Fizyki
i Akustyki oraz kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Głogowie, za który
architekci otrzymali w 1988 roku Nagrodę SARP oraz w 2007 roku Nagrodę Błogosławionego Brata
Alberta.

W  1988  roku  Jerzy  Gurawski  rozpoczął  indywidualną  działalność  twórczą  zakładając  autorską
pracownię architektoniczną ARPA, z którą zaprojektował i zrealizował m.in. dalsze obiekty
w  ramach  Kampusu  UAM  na  Morasku  –  Wydziały  Matematyki  i  Informatyki,  Geografii,  Centrum
Nanobiomedyczne,  Halę  sportową,  a  także  inne  obiekty  w  Poznaniu,  jak  rozbudowę  Akademii
Muzycznej, Kryptę Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu św. Wojciecha, budynek apartamentowo –
mieszkaniowy  „Wstęga  Warty”,  budynek  dydaktyczny  AWF  (Akademii  Wychowania  Fizycznego),
rozbudowę Malarni Teatru Polskiego, budynek Polskiego Teatru Tańca.

Niektóre poznańskie budynki zaprojektowane i zrealizowane przez Jerzego Gurawskiego otrzymały
nagrody w Konkursie Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro (w 2002 roku – Wydział
Matematyki i Informatyki UAM na Morasku; w 2006 roku – sala koncertowa Akademii Muzycznej) oraz
w Konkursie SARP – WOIA RP pn. Nagroda Architektoniczna Województwa Wielkopolskiego (w 2021
roku – wyróżnienie w kategorii „wnętrza publiczne” - Sala Tańca - Polski Teatr Tańca).

Jerzy Gurawski, w lipcu 1967 roku, został członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w
Opolu, a następnie przeniósł się do Oddziału w Poznaniu, aktywnie działając na rzecz środowiska
architektonicznego,  prezentując  bezkompromisowe stanowisko wobec koniunkturalnych zachowań
zawodowych. W 1978 roku otrzymał Srebrną, a w 1988 roku Złotą Odznakę SARP. W latach 1990 -
1996 był Prezesem SARP Oddział Poznań. Za swą działalność stowarzyszeniową i twórczą został, w
2007 roku, wyróżniony ogólnopolską Honorową Nagrodą SARP. W grudniu 2013 roku, Jerzy Gurawski
wspólnie z Marianem Fikusem zostali Laureatami Honorowej Nagrody Oddziału Poznańskiego SARP.

W 2002 roku Jerzy Gurawski został członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, choć z
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samorządem zawodowym architektów nigdy się nie utożsamiał.

Zmarł niespodziewanie 10 marca 2022 roku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Poznaniu 22
marca 2022 roku, najpierw w kościele św. Wojciecha, a następnie na cmentarzu Miłostowo, gdzie Jerzy
Gurawski spoczął w alei zasłużonych.

arch. Katarzyna Wrońska

(na  podstawie  laudacji  przygotowanej  przez  arch.  Grażynę  Kodym-Kozaczko  w  2013  r.  z  okazji
wręczenia Honorowej Nagrody Oddziału Poznańskiego SARP)

fotografie – arch. Maciej Hadrych

Wspomnienie o Jerzym Gurawskim – słowo przygotowane na uroczystość pogrzebową

(w imieniu SARP Oddział Poznań i Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP)

 

Po obronie dyplomu magisterskiego (a innych wtedy nie było) w ówczesnym Instytucie Architektury
na Wydziale Budownictwa Lądowego (BL) Politechniki Poznańskiej, 
od października 1981 roku podjąłem pracę na pełen etat w „Miasto-projekcie” jako asystent
w zespole Mariana Fikusa i Jerzego Gurawskiego. Do chwili przejścia na ponad rok „do wykonawstwa”
spędziłem w tej  roli  cztery lata. Oprócz mnie w zespole pracowali  wówczas jeszcze dwaj młodzi
Architekci, Michał Ankiersztajn i Jan Liszkowski oraz kilkoro doświadczonych techników-kreślarzy. W
trakcie  mojej  (prawie  czteroletniej)  praktyki  zespół  podzielił  się.  Koledzy  Architekci  (i  przyszli
wspólnicy) pozostali wraz ze mną w zespole Jerzego Gurawskiego, przez który „za naszej kadencji”
przewinęło się jeszcze kilkoro absolwentów Architektury z naszej szacownej uczelni, w tym obecna
Pani Dziekan tejże.

Cztery lata spędzone w cieniu Jerzego to całe continuum najrozmaitszych wspomnień
z niezliczonych barwnych epizodów z Jego udziałem w roli głównej. Ale najbardziej zapadł mi
w pamięć  poniedziałek 14 grudnia  1981 roku.  Jak  wiadomo,  już  poprzedniego  niedzielnego
poranka „zabrakło teleranka”, w związku z proklamowanym z groźną miną przez pana
w ciemnych okularach „stanem wojennym”. Pomieszkiwałem wówczas z rodziną w domu teściów w
Gnieźnie, gdyż moja pierwsza córka Marta (†) miała dopiero cztery miesiące, a czasy były mocno
niewyraźne.

W niedzielę 13 grudnia mogłem jeszcze przyjechać do Poznania po raz ostatni samochodem (omijając
po drodze ustawione naprędce rogatki  i  posterunki  opancerzonych „skotów”),  ale już wieczorem
ogłoszono zakaz korzystania z wszelkich prywatnych pojazdów. Dlatego
w poniedziałek rano udałem się do pracy pociągiem elektrycznym. Było surrealistycznie. Nikt tak
naprawdę nie wiedział jeszcze, na czym będzie ów „stan wojenny” polegał i w zazwyczaj pełnym
wesołego gwaru wagonie panowała grobowa cisza. Na dodatek świeży śnieg pokrył ziemię grubym
kożuchem, co dodatkowo wytłumiło hałas kół pociągu potęgując atmosferę grozy. W takim to nastroju
dotarłem do biura,  gdzie zastałem Janka Liszkowskiego,  chyba nie mniej  ode mnie poruszonego
sytuacją.  (Michał  odbywał  wówczas  służbę  w  wojsku,  jak  się  później  okazało  –  nieco
przedłużoną…)       

Za kilka chwil  pojawił się nasz szef, Jurek Gurawski. Potoczył wokół wzrokiem i spostrzegłszy napięcie
na naszych twarzach oświadczył ze swoim specyficznym uśmieszkiem:

***** **ć! Nareszcie zapanuje tutaj porządek! Ja jestem porucznikiem rezerwy, więc mam
najwyższy z was stopień wojskowy! Zabierzecie mi się w końcu do roboty i przestaniecie
się o********ć!    
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A potem wysłał któregoś z nas do sklepu po flaszkę czerwonego wina i reszta dnia upłynęła w miłej i
zrelaksowanej atmosferze…

 

arch. Paweł Kobylański – SARP, WOIA RP

 

In Memoriam – Additio

 

...jeszcze w lutym spotkaliśmy się z Panem Jurkiem na Różanym Potoku; pierwsze spotkanie ponownie
po, bagatela, 25 latach. Jako jego student, dyplomant, a następnie współpracownik w Miastoprojekcie,
śmiem twierdzić,  że dobrze się w sprawach architektury rozumieliśmy. Jego pracownia,  w której
działali  wówczas  odeszli  już  także  niestety  do  Wiecznej  Pracowni,  Wojtek  Marcinkowski,  Piotr
Czermiński i Piotr Barełkowski, była z pewnością czymś więcej niż pracownią. Zainspirowany maestrią
rysunkową Mistrza, sam często wyruszałem, jeszcze w czasach studenckich, na południowy-wschód
Polski czerpać z jej bogactwa przeszłości, co jakże kontrastowało wówczas z mizerną, acz swojską
teraźniejszością.  Kraków,  Przemyśl,  Jarosław,  Biecz,  Lanckorona,  Sącz,  Wiśnicz,  Lesko,  Czerna...
Również Szymbark, z którego mój rysunek renesansowego dworu Gładyszów, miałem mu przywieźć
na następne spotkanie w kwietniu. Nie zdążyłem…

Panie Jurku, Pax Vobiscum.

Jan Lewandowski, Warszawa 22-3-22


