
Odszedł od nas Andrzej Grudziński 

W dniu 1 lutego br. zmarł doc. inż. arch. Andrzej Grudziński. Był jednym z najwybitniejszych w naszym środowisku, w 
środowiskach warszawskich i działającym w skali kraju, specjalistą oraz społecznikiem w zakresie planowania 
przestrzennego, urbanistyki i architektury. 

 
 

Z wielką pasją i zaangażowaniem poświęcał się sprawom związanym z architekturą, z zabytkami, z mieszkalnictwem, z 
ładem przestrzennym i urbanistyką Żyrardowa i całego regionu. 

Przez wiele lat związany był zawodowo z Instytutem Budownictwa Mieszkaniowego w Warszawie, a później – po 
przekształceniach strukturalnych – z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Przez długi czas  kierował jednym z 
zakładów tego Instytutu, badającym standardy i rozwiązania architektoniczne projektów budowanych osiedli, planowania 
przestrzennego i rozwiązań urbanistycznych z terenu całego kraju. Kierował  badaniami w ramach Programu Rządowego PR-
5, dotyczącego szerokich aspektów rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce. 

We wrześniu 1980 roku został współzałożycielem powołanej w Instytucie,  jednej z pierwszych w Warszawie, organizacji 
związkowej „Solidarność”, a następnie członkiem Komisji Zakładowej tej organizacji. Jako wybitny specjalista w dziedzinie 
mieszkalnictwa zaproszony został w roli eksperta „Solidarności” na  obrady Okrągłego Stołu. W dowód uznania uczestniczył 
później w obchodach  25 rocznicy Okrągłego Stołu. 

Od końca 1994 r. pozostawał na emeryturze. W połowie lat 90-tych powołany  został do utworzonej w Żyrardowie - Komisji 
Urbanistycznej przy Prezydencie  Miasta. Komisji tej przewodniczył przez wiele lat, przekazując cenne opinie tego gremium 
w sprawach zagospodarowania przestrzennego, architektury, rewitalizacji i ochrony zabytków, dla potrzeb Prezydenta i Rady 
Miasta Żyrardowa. 

Doc. Andrzej Grudziński aktywnie i przez wiele lat działał w Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji, w Towarzystwie 
Urbanistów Polskich, w Stowarzyszeniu Architektów Polskich SARP, w Polskim Towarzystwie Mieszkaniowym, 
Towarzystwie Ekonomicznym i Towarzystwie Ekologicznym, w Stowarzyszeniu Ład na Mazowszu. Współpracował także z 
Towarzystwem Opieki nad Zabytkami. 

Przez kilkadziesiąt ostatnich lat doc. Andrzej Grudziński z ogromnym zaangażowaniem uczestniczył w działalności 
Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa. Był Wiceprezesem tego Towarzystwa. Za  zasługi  dla Towarzystwa, z okazji 
50-lecia TPMŻ, w ubiegłym roku uhonorowany został przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika 
honorowym dyplomem uznania. 

Cześć Jego pamięci! 

W imieniu członków Towarzystwa 
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa 

Stanisław Niewiadomski 



N 

ie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci żywych... 

  

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

doc. inż. arch. Andrzeja Grudzińskiego 

Żegnamy prawego i mądrego Człowieka, 
który przez długie lata, swoim doświadczeniem 

oraz szeroką wiedzą z zakresu architektury i urbanistyki, 
 aktywnie wspierał rozwój Żyrardowa. 

Pozostanie w naszej pamięci, jako Człowiek budzący najwyższy podziw 
i szacunek, niestrudzony społecznik oraz wielki patriota 

szczerze oddany sprawom Polski i naszej lokalnej społeczności. 

W tych przepełnionych smutkiem chwilach, 
Rodzinie i Najbliższym 

składamy wyraz głębokiego współczucia. 

  

   Przewodniczący Rady Miasta                             Prezydent Miasta 
           Żyrardowa                                                  Żyrardowa          

        Marcin Rosiński                                          Wojciech Jasiński 

 

 

Wspomnienia: http://www.zyrardow.pl/4397,2015.html 

 


