Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Szanowni Państwo,
Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich, w imieniu którego mam przywilej
występować, z ogromną radością przyjął informację o przyznaniu jednemu z naszych
wieloletnich członków, Koledze arch. Jerzemu Tarnawskiemu, Nagrody za całokształt
działalności twórczej z użyciem technologii żelbetowej w konkursie Polski Cement
w Architekturze.
Jerzy Tarnawski, urodzony w Warszawie (1926), uczestnik Powstania
Warszawskiego, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej (1951),
wieloletni członek SARP (od 1952) oraz architekt-twórca (Status Twórcy 1979), należy do
pokolenia pionierów powojennej architektury i do czołówki polskich architektów. Jest postacią
szczególnie zasłużoną dla architektury Wrocławia. Pracując dla wrocławskiego
Miastoprojektu, jako członek zespołów projektowych opracowujących plany rekonstrukcji
historycznego centrum w sposób nieoceniony przyczynił się do odbudowy zrujnowanego
wojną miasta. Jest autorem lub współautorem licznych, wciąż szeroko docenianych obiektów
architektury mieszkaniowej i usługowej, nie tylko we Wrocławiu, ale i w innych miastach
Dolnego Śląska. Wiele zawodowych zasług dzielił z żoną Anną, tworząc choćby w latach 60.
XX w. niezwykle innowacyjną jak na owe czasy koncepcję centrum obliczeniowego
przeznaczonego do obsługi maszyn cyfrowych – budynek Zakładu Elektronicznej Techniki
Obliczeniowej ZETO, do dziś pozostający ikonicznym gmachem Wrocławia i modelowym
przykładem dla innych tego typu budynków w Polsce. Dolnośląskie Centrum Diagnostyki
Medycznej „Dolmed”, które było zwieńczeniem prac małżeństwa nad specjalistycznymi
ośrodkami badawczymi, to kolejny przykład niezwykle ciekawej i innowacyjnej architektury,
uhonorowanej wieloma nagrodami.
Jerzy Tarnawski, laureat wielu nagród branżowych (w tym Honorowej Nagrody
wrocławskiego Oddziału SARP, przyznanej małżeństwu Tarnawskich w 2012 roku)
oraz wyróżnień państwowych (m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski), nasz
serdeczny Kolega, wspaniały Twórca, mentor i wzór dla następnych generacji architektów,
niewątpliwie zasługuje na kolejne zaszczytne wyróżnienie, które właśnie przyznane Mu
zostało przez Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Stowarzyszenie Producentów
Cementu. W swojej pracy w niezwykle innowacyjny i oryginalny sposób posługiwał się tym
materiałem i technologią żelbetową, wykorzystując ich potencjał do kreowania
niezapomnianych form architektonicznych. Dość powiedzieć, że wspomniany wyżej budynek
ZETO, wzniesiony z użyciem tego tworzywa, wciąż budzi ogromne emocje i pozostaje
przedmiotem wielu analiz, dyskusji oraz badań naukowych, a dziś z zapałem walczą o niego
kolejne pokolenia, nie tylko architektów, protestując przeciwko grożącemu mu wyburzeniu.
Mamy szczerą nadzieję, że nagroda Polskiego Cementu w Architekturze, którą otrzymuje
Autor tego wyjątkowego budynku, zwróci jeszcze większą uwagę na niezwykłą wartość tego
typu architektury, ocali ją od zapomnienia i przyczyni się do ponownego zastanowienia się
nad koniecznością ochrony dzieł powojennego modernizmu.
Gratulując Koledze arch. Jerzemu Tarnawskiemu Nagrody za całokształt działalności
twórczej z użyciem technologii żelbetowej w Konkursie Polski Cement w Architekturze,
kieruję do Laureata również wyrazy uznania i podziękowania za wieloletnią obecność
w szeregach naszego Stowarzyszenia i za wspieranie jego działalności, za wspaniały,
wszechstronny dorobek, który – mamy nadzieję – zostanie z nami na zawsze, za niespożytą
twórczą energię, za otwartość na nowe tendencje w architekturze, za koleżeńską
serdeczność i radość życia. Jesteśmy zaszczyceni, że mamy w naszym gronie tak
wyjątkową postać.
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