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Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! 

Nadeszły nastrojowe dni, kiedy wspominamy Tych, których już z nami nie ma. Niech więc w naszej 
pamięci miejsce znajdą również Koledzy, którzy odeszli do wiecznej pracowni.  

W tym zaduszkowym komunikacie wspominamy Kolegę Stefana Leciejewskiego i Kolegę Profesora 
Lecha Zimowskiego, którzy zmarli z minionym roku.  

  

Zarząd Oddziału 
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WSPOMNIENIE O KOL. STEFANIE LECIEJEWSKIM 

 

Stefan Leciejewski urodził się 23 marca 1941 r. 
w Trzeciewnicy (gmina Nakło nad Notecią). Ukończył Wydział 
Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w 
Toruniu, zdobywając w 1965 r. tytuł magistra geografii. 
Następnie ukończył Studium Podyplomowe na Wydziale 
Geologii Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie racjonalnej 
gospodarki zasobami naturalnymi w aspekcie planowania 
przestrzennego.  

Zanim wstąpił na ścieżkę urbanistyczną przez wiele lat 
pracował w lokalnym przedsiębiorstwie naftowym. Od roku 
1979 był zatrudniony w Wojewódzkim Biurze Urbanistyki 
i Architektury w Pile – aż do rozwiązania Biura w roku 1999. 
Od roku 1984 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora.  

Szczególnym przedmiotem zainteresowań Stefana Leciejewskiego była ochrona przyrody i środowiska 
naturalnego. Brał udział w zespołach opracowujących koncepcje ochrony i dokumentacje dla 
obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych: w latach 1980-89 dla Obszarów Chronionego 
Krajobrazu w województwie pilskim, w latach 1982-86 przy określaniu funkcji i zasad 
zagospodarowania oraz uzupełnianiu dokumentacji fizjograficznej Drawieńskiego Parku Narodowego, 
utworzonego w 1990 r. Był inicjatorem oraz autorem koncepcji ochrony oraz zagospodarowania 
turystycznego Rezerwatu Krajobrazowego „Wielki Bytyń”, utworzonego w 1989 r. oraz inicjatorem 
oraz autorem koncepcji utworzenia Wałeckiego Parku Krajobrazowego, nie utworzonego z powodu 
reformy administracyjnej kraju. Przez wiele lat pracy włożył ogromny wkład w dobre 
ekofizjograficzne udokumentowanie regionu pilskiego. Jest współautorem książki „Przyroda 
województwa pilskiego i jej ochrona”. 
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W latach 1990-98 był Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody w Pile, a od 1990 r. 
zasiadał we władzach krajowych Ligi Ochrony Przyrody w Warszawie – w Głównej Komisji Kontrolno-
Rewizyjnej przy Zarządzie Głównym oraz w Radzie Krajowej. 

Równolegle z działaniami na rzecz ochrony przyrody jako specjalista w zakresie ochrony środowiska 
brał udział w większości opracowań planistycznych wykonywanych w Wojewódzkim Biurze 
Urbanistyki i Architektury w Pile oraz w kilku prywatnych pracowniach. Był biegłym i rzeczoznawcą w 
wielu dziedzinach oraz posiadał liczne uprawnienia.  

Członkiem poznańskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich został w 1986 r., a w 1996 r. 
został odznaczony Srebrną Odznaką Honorową TUP. 

Stefan Leciejewski cechował się wysokimi zdolnościami analitycznymi, umiłowaniem zawodu 
i szczególną pracowitością.  

Zmarł dnia 7 stycznia 2018 r. w wieku 77 lat.  Został pochowany na cmentarzu miejskim w Pile dnia 
10 stycznia 2018 r. 

 

WSPOMNIENIE O KOL. PROFESORZE LECHU ZIMOWSKIM 

Prof. dr. hab. inż. arch. Lech Zimowski urodził się 21 lipca 1925 r. 
w Środzie Wielkopolskiej. Był osobą powszechnie znaną 
i szanowaną, a lista jego dokonań jest bardzo długa.  

Był bliskim współpracownikiem prof. Władysława Czarneckiego. 
Od zarania swej pracy naukowej pozostawał wierny problematyce 
prawidłowego gospodarowania przestrzenią, ze szczególnym 
uwzględnieniem zasad urbanistyki ekologicznej.  

Jego zainteresowania naukowe były niezwykle szerokie 
i interdyscyplinarne. Obejmowały m.in. planowanie miast 
i regionów, teorię i projektowanie układów osadniczych, 
rewitalizację małych miast, zagadnienia komunikacji, łączności 
i infrastruktury.  

 

W latach 1945-49 studiował na Wyższej Szkole Handlu Morskiego w Gdyni (I stopień), a następnie 
w latach 1949-51 na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu (II stopień), gdzie uzyskał dyplom 
magistra ekonomii. Naukę pogłębiał w latach 1950-53 w Studium Podyplomowym Planowania 
Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. 

Wstąpiwszy na ścieżkę naukową, konsekwentnie kontynuował swoją bogatą karierę – doktoryzował 
się w 1968 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w 1973 r. habilitował się na 
Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, a w 1989 r. otrzymał z rak Prezydenta RP tytuł 
profesora nauk technicznych.  

Swoją pracę zawodową związał przede wszystkim z Politechniką Poznańską, gdzie pracował 
od 1963 r. Pełnił odpowiedzialną funkcję, przez wiele lat kierując Zakładem Teorii i Planowania 
Przestrzeni Rejonów i Miast w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego.   
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W ostatnich latach profesor Lech Zimowski związany był również z Wyższą Szkołą Gospodarki 
w Bydgoszczy, gdzie m.in. był dyrektorem i założycielem Instytutu Architektury Budownictwa 
i Gospodarski Przestrzennej. 

Był autorem licznych publikacji naukowych. Jako dydaktyk wielce zasłużył się w kształceniu kadry 
planistów przestrzennych dla regionu Wielkopolski. Wielu z Jego byłych studentów jest aktywnymi 
członkami naszego Oddziału. 

Profesor Lech Zimowski był też aktywnym członkiem rozmaitych organizacji i stowarzyszeń w kraju 
i zagranicą. Jako Przewodniczący Komisji Urbanistyki i Planowania Przestrzennego w Oddziale PAN 
w Poznaniu ściśle współpracował z Poznańskim Oddziałem TUP w rozwijaniu teorii gospodarowania 
przestrzenią i dostosowywania jej do wymogów praktyki. Przewodniczył zespołowi „Proekologiczne  
systemy  miejskie” przy Komitecie Człowiek i Środowisko PAN. Pełnił także funkcję Prezydenta Man 
and the Biosphere Working Group „Urban Systems” MAB-11 przy Unesco.  
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Członkiem poznańskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich został w 1962 r. W 1989 r. 
został odznaczony Złotą Odznaką Honorową TUP, a w uznaniu zasług dla Towarzystwa w 1996 r. 
nadano mu godność Członka Honorowego. 

Należał także do  Polskiego  Towarzystwa Ekonomicznego  (Członek  Honorowy,  Złota  Odznaka), 
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (Członek Honorowy, Złota odznaka i medale), Stowarzyszenia 
Geodetów Polskich Oddział w Poznaniu (Złota Odznaka), a także Bydgoskiego Towarzystwa  
Naukowego.   

W ostatnich latach życia poświęcał się m.in. sprawie przywrócenia do funkcjonowania poznańskiego 
dworca PKP. 

Zmarł dnia 10 lutego 2018 r. w wieku 92 lat. Został pochowany na cmentarzu przy ul. Nowina 
w Poznaniu dnia 19 lutego 2018 r. 

 

 

 

 

 

 
 

Redakcja:  Witold Andrzejczak – sekretarz Oddziału (tel. 665 135 735) 

Współpraca: Ewa Pietz, Piotr Stróżyński. 

Fotografie S. Leciejewskiego pochodzą z archiwum Beaty Leciejewskiej, natomiast fotografie L. Zimowskiego pochodzą z różnych 

źródeł internetowych (archiwum WSHM, Głosu Wielkopolskiego oraz Politechniki Poznańskiej. 


