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Studia architektoniczne na Politechnice Gdańskiej ukończone w 1952
Przebieg pracy zawodowej:
1952-55 Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego- jako projektant, potem starszy
projektant
1955-85 Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego „ Miastoprojekt – Gdańsk”starszy projektant oraz główny specjalista do spraw budowania szkół
1985- do emerytury Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego- jako starszy
projektant
W Miastoprojekcie w latach 1955-58 pracowała w wyodrębnionej specjalnej
pracowni Głównego Miasta, gdzie jako starszy projektant zajmowała się
rekonstrukcją zabytkowych kamienic.
Twórczy wkład w odbudowę głównego Miasta został uhonorowany wciągnięciem do
spisu budowniczych Głównego Miasta.
Od 1958, po rozwiązaniu pracowni Głównego Miasta przeszła do pracowni
budownictwa ogólnego, gdzie zaprojektowała szereg obiektów głównie z
dziedziny budownictwa oświaty, sportu i kultury.
Za całokształt pracy zawodowej i twórczej otrzymała:
- dyplom uznania „za udział w odbudowie i rozwoju województwa gdańskiego w
latach 1945-65
- honorowe odznaki „zasłużony ziemi gdańskiej „ (1973) i „ za zasługi dla Gdańska”
(1979)
- srebrną (1975) i złotą odznakę „Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu
Materiałów Budowlanych”
Od 1953 członek SARP.
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Wykaz niektórych projektów i realizacji
Gdańsk ul. Mariacka 29-33- zabytkowe budynki mieszkalne – rekonstrukcja
sześciu kamienic (1958)
Gdańsk ul Grobla - zabytkowe budynki mieszkalne – rekonstrukcja sześciu kamienic
(1957)
Gdynia ul. Abrahama 101-103 – budynek administracyjny PSS (1959)
Gdańsk ul Skotnicka 18-19- budynek mieszkalny (1961)
Kwidzyn, Plac Orła Białego – szkoła podstawowa (1961)
Gdynia u. Kielecka- szkoła specjalna (1961)
Sopot- Wyścigi- szkoła- rozbudowa i dobudowa (1963)
Chmielno- szkoła podstawowa (1963)
Gdańsk, ul Kartuska – szkoła podstawowa (1963)
Gdańsk, ul: Długi Targ 17-22, Długa , św. Ducha 17-24,120-128- projekty elewacji i
kolorystyki ciągów zabytkowych kamieniczek (1965)
Gdańsk ul. Na Stoku – szkoła podstawowa elementarna (1964)
Gdynia Orłowo – Liceum Ogólnokształcące- dobudowa sali gimnastycznej (proj.
1964)
Gdańsk Letnica – szkoła elektroenergetyczna ( proj. 1964)
Gdańsk Oliwa Przymorze „A”- szkoła podstawowa (1966)
Gdynia Redłowo – szkoła pielęgniarska ( proj. 1965)
Elbląg -technikum ekonomiczne ( proj.1965)
Hel- szkoła podstawowa (1968)
Gdańsk Oliwa , ul Krzywoustego- szkoła ćwiczeń przy studium nauczycielskim
(proj. 1968)
Kartuzy, ul. Majkowskiego i Sambora- liceum ogólnokształcące ( proj. 1969)
Rumia , ul. Derdowskiego – szkoła podstawowa (1978)
Elbląg, u. Traugutta- szkoła Muzyczna z sala koncertową (1978)
Wejherowo Nanice- szkoła podstawowa ( 1979)
Gdańsk , os. Piecki- Migowo jedn. ”A” - szkoła środowiskowa z zespołem
sportowym ogólnodostępnym (1977)
Gdańsk- Zaspa jedn. ”A”- szkoła środowiskowa z przedszkolem i salą sportowa
ogólnodostępną (1984)
Gdańsk Żabianka, ul. Pomorska- szkoła środowiskowa z zespołem sportowym
ogólnodostępnym (1983)
Angola, Mocamedes- rozbudowa Szkoły Rybołóstwa Morskiego ( proj. 1978)
Gdańsk , os. Piecki- Migowo jedn. ”D - szkoła środowiskowa z zespołem
sportowym ogólnodostępnym (1985)
Gdańsk , os. Piecki- Migowo jedn. ”D’ – pawilon handlowy (1981)
Kwidzyn os. Zatorze II- szkoła podstawowa z przedszkolem i salą sportową (1985)
Łubiana – szkoła podstawowa (1990)
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