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Projektant achitektury i wnętrz, właściciel 
znanej torontońskiej pracowni architekto-
nicznej Ph.D. Design, profesor projektowa-
nia architektonicznego. 

J est synem Stanisława Marzyńskiego, profesora architek-
tury Politechniki Warszawskiej i znanego architekta war-
szawskiego, który zaprojektował ponad 300 znaczących 

obiektów architektonicznych, przywracając dawną świetność 
wielu  warszawskim pałacom i kościołom zburzonym podczas 
okupacji niemieckiej.

Piotr poszedł w ślady ojca i ukończyl studia na wydziale ar-
chitektury Politechniki Warszawskiej, gdzie pracował później 
jako adiunkt i gdzie obronił doktorat w 1979 r. Zdobywał prak-
tykę w biurach archtektonicznych w Polsce, w Belgii, Anglii i 
Francji, był wykładowcą i prodziekanem na uniwersytecie w 
Nigerii. 

   Do Toronto przyjechał w 1982 roku wraz z żoną Beatą, 
projektantką kostiumów teatralnych (pracowała m.in. w Teatrze 
Wielkim, we Współczesnym i w Dramatycznym w Warszawie), 
a także projektantką mody, właścicielką Nina Mdivani Fashion 
Corporation.

Po kilku latach pracy jako architekt w firmach archtekto-
nicznych (m.in. w Albercie) i jako wykładowca w International 
Academy of Design założył w 1985 roku własną firmę archi-
tektoniczną Ph.D. Design Inc. (http://www.phddesign.ca/ http://
www.phddesign.ca/2004/) która ma dzisiaj na swoim koncie 
ponad 250 projektów, głównie rezydencjalnych w tak prestiżo-
wych dzielnicach jak Rosedale, Forest Hill, The Kingsway w 
Etobicoke, a także w Mississauga i King City.

Firma znalazła uznanie dzięki umiejętności projektowania w 
stylach klasyki architektury w Ontario czyli Tudor, Victorian, 
Edwardian i Craftsman. W ciągu ostatnich dwóch lat, dzięki 
bardzo udanemu projektowi modernistycznemu posypały się 
zamówienia na nowoczesne projekty z dużą ilością przeszkleń 
i otwartej przestrzeni. Ph.D Design ma również dobrą reputację 
w projektowaniu wnętrz oraz mebli. 

Piotr Marzynski nie tylko projektuje, ale także nadzoruje bu-
dowy, wybiera systemy konstrukcyjne, materiały, wykończenia 
i technologie energooszczędne.  Poza projektowaniem domów 
mieszkalnych, co jest jego specjalnością, ma także wieloletnie 
doświadczenie w projektach komercyjnych i użyteczności pu-
blicznej takich jak sklepy, galerie handlowe, czy budynki apar-
tamentowe, łącznie z projektowaniem niepowtarzalnych wnętrz.

 
Piotr brał udział w różnych konkursach architektonicznych i 

w dziesięciu otrzymał nagrody lub wyróżnienia za tak różne pro-
jekty jak biblioteka uniwersytecka, galeria handlowa, kompleks 
biurowy, kościół i klasztor. Projekty komercjalne, z których jest 
najbardziej dumny to Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej 
w Warszawie, nowoczesny ołtarz i amfiteatr w Niepokalanowie 
pod Warszawą zaprojektowany z okazji przyjazdu Jana Pawła 
II, wnętrze dla centrum Opus Dei w Toronto, kościół akademic-
ki w Enugu w Nigerii, St. Patrick Catholic School w Markham 
zaprojektowany wspólnie z Małgorzatą Russocką, Regina De-
sign Center w Toronto, wnętrza do Ernescliffe College - Interna-
tional Students Residence w Toronto, projekt mebli do siedziby 
Bell Canada w Toronto i współudział w konkursowym projekcie 
muzeum sztuki w Santa Barbara w Kalifornii.

Piotr jest także uznanym fotografem i jego prace publikowa-
ne były w Time Magazine, The National Post i w The Globe & 
Mail.
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