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Biuro ZG SARP (SARP Marketing)

VI WARSZTATY ARCHISTREFA SARP nabór
uczestników

VI Warsztaty ARCHISTREFA SARP

specjalna wyjątkowa edycja karnawałowa i  jubileuszowa*)

 

3 luty (piątek)  2023 r. – 5 luty (niedziela) 2023 r.– prom NOVA STAR; rejs powrotny z Gdańska
do Nynashamn ze zwiedzaniem Sztokholmu

 

Relacje z ostatnich dwóch edycji – zapraszamy do galerii pod artykułami:

2022 rok : https://www.sarp.pl/pokaz/relacja_z_v_warsztatow_archistrefa_sarp,3236/

2021 rok : https://www.sarp.pl/pokaz/relacja_z_iv_warsztatow_archistrefa_sarp,3110/

 

Zarys programu:

3 luty (piątek) 2023

14.00 spotkanie grupy pod dworcem Gdańsk Oliwa i przejazd autokarem na terminal promowy

15.30 Warsztaty ARCHISTREFA (pierwsza część – 2 godziny)

18.00 Odpłynięcie promu z Gdańska – kolacja

20.00 Impreza karnawałowo - integracyjna na dyskotece. Mile widziane stroje w tematyce
„Karnawał Północy”

(#biel  #królowa  śniegu  #mikołaj  #elfy  #trole  #sporty  zimowe  #fjordy  #wikingowie
#Szwecja i inne)

4 luty (sobota) 2023

do godziny 11.00 śniadanie, czas wolny

12.00  przypłynięcie  promu  do  Nynashamn,  przejazd  autokarem  do  Sztokholmu.  W  programie
zwiedzanie  głównych  atrakcji  Sztokholmu  (  w  tym  Starego  Miasta)  lub  wybranych  obiektów
architektonicznych lub czas wolny i możliwość zwiedzenia indywidualnie Muzeum Vasa**)

15.50 powrót ze Sztokholmu

18.00 odpłynięcie promu z Nynashamn i kolacja

20.00 Spotkanie integracyjne

https://www.sarp.pl/pokaz/relacja_z_v_warsztatow_archistrefa_sarp,3236/
https://www.sarp.pl/pokaz/relacja_z_iv_warsztatow_archistrefa_sarp,3110/
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5 luty (niedziela) 2023

8.00 śniadanie

9.30 Warsztaty ARCHISTREFA – druga część – 2 godziny

12.00 przypłynięcie promu do Gdańska, transport do Gdańska Oliwy

13.20 zakończenie

 

Nabór do grupy „A” (już otwarty) autokar

Limit miejsc 50

(30 dla uczestników Warsztatów oraz 20 dla osób towarzyszących i przedstawicieli firm)

Odpłatność (kabiny dwuosobowe  wewnętrzne (męskie/damskie lub dla par),  śniadania, kolacje,
autokar oraz opieka pilota)

Uczestnicy Warsztatów ARCHISTREFA – 650 zł / osoba (obecność na Warsztatach obowiązkowa,
przynależność  do  SARP lub/i  Izby Architektów lub/i  Stowarzyszenia  Architektów Wnętrz  –  cena
promocyjna zawierająca dofinansowanie od firm prowadzących Warsztaty)

Pozostałe osoby – 1300 zł / osoba

 

Dopłata do kabiny jednoosobowej : 660 zł / osoba

 

Zapraszamy do udziału i rezerwacji miejsc: marketing@sarp.pl

 

z podaniem danych: Imię / Nazwisko / data urodzenia / adres mailowy / numer telefonu / informacja
czy osoba jest członkiem (którego) Oddziału SARP lub Izby Architektów / informacja o preferencji
zakwaterowania (kabina jednoosobowa czy dwuosobowa z inną osobą z grupy/

 

O sposobie i terminie wpłat poinformujemy osoby, które dokonały rezerwacji w pierwszej połowie
grudnia br. Możliwość rezygnacji z rezerwacji do czasu dokonania wpłaty.

 

Nabór do grupy „B” (rezerwowy) bus lub autokar

Zostanie  uruchomiony  w  terminie  późniejszym  w  przypadku  zebrania  odpowiedniej  liczby
zainteresowanych osób. Dofinansowanie dla uczestników Warsztatów w grupie „B” zależne będzie od
udziału dodatkowych firm.

 

*)  VI  warsztaty  ARCHISTREFA  są  jubileuszowym  dziesiątym  wydarzeniem  organizowanym  przez

mailto:marketing@sarp.pl
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Polferries na rzecz SARP

**) wstęp do Muzum Vasa płatny dodatkowo w kasie muzeum 170 koron szwedzkich

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy marketing@sarp.pl

mailto:marketing@sarp.pl
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Partnerzy SARP (SARP Marketing)

BUILDER FOR THE YOUNG ARCHITECTS
2022-2023.

W imieniu Rady Naukowej i Redakcji miesięcznika "Builder" zapraszamy do udziału w Konkursie dla
Młodych Architektów - BUILDER FOR THE YOUNG ARCHITECTS 2022-2023.

 

Konkurs dla Młodych Architektów to jeden z najbardziej prestiżowych, ogólnopolskich konkursów,
dedykowany studentom, młodym absolwentom wydziałów architektury oraz młodym architektom w
ich twórczym, zawodowym rozwoju. W ramach Konkursu zostają wyłonieni autorzy najlepszych prac,
cechujących  się  pomysłowością,  otwartością,  wysoką  jakością  projektu,  dbałością  o  detale  oraz
poprawnością zastosowanych rozwiązań materiałowych i technologicznych.

 

ZADANIE KONKURSOWE: WYZWANIE MŁODEGO ARCHITEKTA
Projekt  koncepcyjny  stanowiący  dla  autora  (autorów)  wyzwanie  i  będący  autorską  propozycją
zdefiniowanego wyzwania architektonicznego.

Zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINEM KONKURSU ORAZ PROCEDURĄ ZGŁOSZENIA PRACY  a
także NAGRODAMI 

 

Termin zgłaszania prac upływa 14 LUTEGO 2023 r. 

 

PLATFORMA KONKURSOWA BUILDER JEST JUŻ AKTYWNA, MOŻNA ZAREJESTROWAĆ SWÓJ
UDZIAŁ W KONKURSIE KDMA 2022-2023 LINK DO REJESTRACJI

https://builder4future.pl/2022/10/20/regulamin-konkursu-dla-mlodych-architektow-i-konkursu-dla-mlodych-inzynierow-2022-2023/
https://builder4future.pl/2022/10/20/ruszyla-x-edycja-konkursu-dla-mlodych-architektow/
https://builder4future.pl/wp-content/uploads/2022/10/ZALACZNIK-NR-1_NAGRODY-GLOWNE_KDMA.pdf
https://b4f.buildercorp.pl/Events/Details/190


Biuletyn SARP
nr 17/2022, 25.11.2022 r.

Stowarzyszenia Architektów Polskich | SARP
00-950 Warszawa ul. Foksal 2

tel. 22 827 87 12, fax 22 827 87 13

 

Biuletyn SARP 17/2022 | 6

Odeszli od nas (SARP Poznań)

Wspomnienie po zmarłym architekcie -
HENRYK SUFRYD, architekt (1925 - 2022)

https://builder4future.pl/category/konkursy/kdma-konkursy/
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WSPOMNIENIE - wygłoszone w czasie uroczystości pogrzebowej na cmentarzu Junikowo w Poznaniu,
dnia 29 września 2022 r.

HENRYK SUFRYD architekt i urbanista, działacz stowarzyszeń architektonicznych, urbanistycznych i
społecznych w Poznaniu, był w całym swoim długim życiu człowiekiem niezwykłej, ponadprzeciętnej
aktywności.

W laudacji wygłoszonej przez Panią prof. Grażynę Kodym - Kozaczko na cześć  Henryka Sufryda,
laureata Honorowej Nagrody SARP Oddziału Poznańskiego w 2016 roku, osobie Laureata poświęciła
Pani Profesor kilka stron tekstu. Pozwalam sobie przywołać tylko najistotniejsze fakty z tej laudacji.

Henryk  Sufryd  urodził  się  11  września  1925  roku  w  Poznaniu  (zmarł  17  września  2022  roku,
przeżywszy  97  lat).  Przed  wojną  zdążył  ukończyć  szkołę  średnią  oraz  Oratorium  Salezjańskie
działające przy ul. Wronieckiej, które wraz z wychowaniem rodzinnym ukształtowało jego postawę
religijno-patriotyczno-społeczną.

W  okresie  okupacji,  jako  młody  człowiek  podejmował  prace  fizyczne.  W  1945  roku  brał  udział  w
walkach o Fort Winiary. W 1948 roku podjął studia inżynierskie na kierunku Architektura na Wydziale
Budownictwa Lądowego Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu. Podczas studiów pełnił funkcję asystenta, a
ponadto  odbył  bezprecedensową,  jak  na  okres  stalinowski,  praktykę  zawodową  w  biurze
architektonicznym  „Stavoprojekt”  w  Pradze.  Od  1950  roku  kontynuował  studia  na  Wydziale
Architektury we Wrocławiu. Znalazł się w pierwszym roczniku studiów magisterskich na powołanej, w
1950 roku, Politechnice Wrocławskiej. Dyplom magistra inżyniera architekta obronił w 1952 r. 

Po studiach Henryk Sufryd powrócił do rodzinnego Poznania gdzie bezpośrednio po wojnie środowisko
architektów było bardzo nieliczne, a architekci i urbaniści znający Poznań byli niezwykle cenną grupą
zawodową. Henryk Sufryd  był  pierwszym lub jednym z pierwszych architektów z tytułem magistra.
Wytyczył swego rodzaju drogę  „Pokoleniu poznańskiej SI”, które podejmowało uzupełniające studia
magisterskie na politechnikach Wrocławskiej i Krakowskiej, które podejmowało działalność na wielu
polach  aktywności  zawodowej:  jak  projektowanie  architektoniczne,  planowanie  urbanistyczne  i
przestrzenne,  wykonawstwo, szkolnictwo architektoniczne i praca naukowa. Wszystkie wymienione 
formy  aktywności  zawodowej były także udziałem  Pana Henryka.

Zaraz  po  studiach  rozpoczął  pracę  w  „Miastoprojekcie”,  gdzie  w  zespole  z  architektami:
Włodzimierzem Coftą,  Koteckim i  Świętosławem Tatarkiewiczem opracował  plan szczegółowy dla
Starego Miasta w Poznaniu z projektem rewaloryzacji zabudowy staromiejskiej.

W 1955 roku Henryk Sufryd zorganizował pierwszą w kraju Wojewódzką Pracownią Urbanistyczną z
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siedzibą w Poznaniu, którą kierował do 1958 roku.

Następnie  pracował  na  kierowniczym  stanowisku  w  Grupie  Robót  Kaliskiego  Przedsiębiorstwa
Budowlanego. W latach 1960 - 1975 był kierownikiem Powiatowej Pracowni Urbanistycznej
w  Poznaniu.  W  latach  1975  -  1982   kierował   zespołem  w  Wojewódzkim  Biurze  Planowania
Przestrzennego  w  Poznaniu.   Do  1990  roku  był  generalnym  projektantem  inwestycji  osiedli
mieszkaniowych w poznańskim  „Inwestprojekcie”. W latach 1991 - 2000 pracował
w Poznańskim Biurze Projektów Dróg i Mostów „Transprojekt”. Po 2000 roku prowadził pracownię
autorską.

W  dziedzinie  urbanistyki  i  planowania  Henryk  Sufryd  uczestniczył  w  zespołowych
opracowaniach:

-  planów  zagospodarowania  przestrzennego  wielu  miast  oraz  wsi  w  Wielkopolsce,  planów
szczegółowych,  a  także  planów  terenów  zabudowy  mieszkaniowej
- projektu zachodniego wylotu trasy E8 w Poznaniu
- współpracował przy projektowaniu autostrady A2 oraz autostrady A4

W dziedzinie architektury jest autorem lub współautorem:

- zespołu budynków dydaktycznych Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi - we współpracy
z arch. Zenonem Śronem

-  Pomnika  Ofiar  Faszyzmu  w  Łagiewnikach  w  gminie  Suchy  Las  -  z  artystą  rzeźbiarzem  Ryszardem
Skupinem

- projektów realizacyjnych zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej osiedli na Winogradach
i Piątkowie  w Poznaniu zrealizowanych w technologii wielkopłytowej
- Osiedla Marysieńki – zespół budynków szeregowych

-   projektów pawilonów handlowych,  budynków użyteczności  publicznej,  domów wielorodzinnych,
domów jednorodzinnych i letniskowych na terenie  Wielkopolski

-  budynku  parafialnego  przy  kościele  pw.  Narodzenia  Pańskiego  na  Osiedlu  Stefana  Batorego  w
Poznaniu  oraz  urbanistyki  tego  zespołu  sakralnego
 

Przygotowanie zawodowe Henryka Sufryda potwierdzają między innymi:

- uprawnienia budowlane z zakresu architektury – 1958 rok
- studia podyplomowe na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej 1964-1966
- tytuł rzeczoznawcy SARP – 1978 rok
- tytuł rzeczoznawcy TUP –  1981 rok
- uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym –  1988 rok

Ważnym  elementem  działalności  Henryka  Sufryda  była  praca  dydaktyczna  prowadzona  na
poznańskich  uczelniach:  w  Państwowej  Wyższej  Szkole  Sztuk  Plastycznych  w  latach  1975  -  1979,
w Akademii Rolniczej w  latach 1977 - 1984 oraz na Politechnice Poznańskiej w latach 2005 -2006.
Rezultatem  jego  działalności  naukowej  jest  też  ponad  30  publikacji  o  tematyce  poświęconej
planowaniu  przestrzennemu,  fizjografii  oraz  zagadnieniom  architektonicznym.  Publikacje  te
zamieszczane  były  już  od  1953  roku  m.  in.  w  Biuletynie  Technicznym,  w  miesięcznikach
„Architektura”,  „Miasto”  i  „Urbanista”  oraz  w  czasopismach  geograficznych.  Henryk  Sufryd  wygłosił
także wiele referatów na forach instytucji i towarzystw naukowych oraz organizacji zawodowych.

Ważnym  nurtem  życia  Henryka  Sufryda  była  działalność  społeczna,  a  szczególnym  jej  polem
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Stowarzyszenie Architektów Polskich, do którego wstąpił zaraz po ukończeniu studiów
w 1952 roku. Uczestniczył w odbudowie kamienicy przy Starym Rynku 56, po dzień dzisiejszy siedzibie
Poznańskiego  Oddziału  Stowarzyszenia.  Wielokrotnie  był  wybierany  do  Zarządu  Oddziału
Poznańskiego. Pełnił funkcje jego sekretarza, wiceprezesa, a także sekretarza i przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej oraz sekretarza konkursów architektonicznych.  
 

Drugim polem działalności  społecznej  na rzecz architektury i  urbanistyki   był  Poznański  Oddział
Towarzystwa Urbanistów Polskich, którego to Oddziału w 1953 roku był współzałożycielem.
W jego Zarządzie  pełnił  różne funkcje.  W 1993 roku został  wyróżniony godnością  „Honorowego
Członka TUP”.

Był zawsze w gronie animatorów, a przede wszystkim realizatorów wielu cennych działań na rzecz
środowiska: wystaw, sesji naukowych i publikacji, wśród nich książki autorstwa Kazimierza Sobkowicza
poświęconej  architektom  wielkopolskim  oraz  wspomnień  profesora  architekta  Władysława
Czarneckiego.

Niezwykle ważnym w ostatnich latach motywem działalności Henryka Sufryda było upamiętnianie
poznańskich architektów i rozpowszechnianie wiedzy o ich dorobku poprzez: umieszczanie tablic z
nazwiskami  twórców   na  budynkach,  upamiętnianie  twórców  w  nazwach  geograficznych,
przygotowywanie  wystaw  i  sesji  naukowych,  organizację  przenosin
i pochówków szczątków doczesnych wybitnych projektantów na cmentarz Zasłużonych Wielkopolan
na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu. Szczególne miejsce wśród tych postaci zajmują architekci:
Roger Sławski, Adam Ballenstedt, Władysław Czarnecki, Zbigniew Zieliński oraz Marian Andrzejewski,
ale także pamięć o jego młodszych kolegach,  Jerzym Buszkiewiczu i Józefie Maciejewskim.

Henryk Sufryd był aktywny także w Duszpasterstwie Środowisk Twórczych.

Działalność  zawodowa  i  społeczna  Henryka  Sufryda  uhonorowana  została  licznymi
nagrodami  i  odznaczeniami:  

- w 1957 roku – Srebrnym Krzyżem Zasługi

- w 1971 roku – Odznaką Honorową „Za zasługi w rozwoju Województwa Poznańskiego”

- w 1972 roku – Złotym Krzyżem Zasługi

- w 1981roku – Odznaką Honorową Miasta Poznania

- w 1984 roku – Medalem Pamiątkowym „Za udział w walce o Poznańską Cytadelę”

- w 1988 roku – Nagrodą Wojewody Poznańskiego za wyróżniające się działanie na rzecz ludzi
starszych, inwalidów i osób niepełnosprawnych

- w 2003 roku – Złotą Odznaką Stowarzyszenia Architektów Polskich

- w 2015 roku – Odznaczeniem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  za szczególne zasługi
dla rozwoju planowania, z okazji obchodów 60. rocznicy planowania przestrzennego
w  Wielkopolsce

- w 2016 roku – Nagrodą Honorową OP SARP (z Tadeuszem Gałeckim i Jerzym Turzenieckim).

Laudację z okazji przyznania tej Nagrody kończy Pani Profesor następującym akapitem:

„Długo by jeszcze można wymieniać osiągnięcia Laureata, który poza krótkimi epizodami swoje życie
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związał z Poznaniem i  Wielkopolską. Doskonale ilustruje ono, według mnie, zespół ideałów, cech
charakteru i zasad działania określanych mianem „etosu Wielkopolanina
 i Poznańczyka”. Styl życia oparty na „etosie Wielkopolanina” polega na kulcie organicznej pracy u
podstaw, ofiarnej działalności społecznej i patriotycznej podbudowanej charakterystycznymi cechami
jak  gospodarność,  pracowitość,  oszczędność,  aktywność,  wytrwałość,  realizm,  pomysłowość  i
zaradność, kult wiedzy, skromność, umiłowanie porządku i praworządność.
I chociaż w okresie komunizmu „etos Wielkopolanina” podlegał stopniowej erozji, jednak przetrwał w
życiorysach wybitnych obywateli Wielkopolski, jak np. prof. Stefana Stuligrosza… Życiorys bohatera
dzisiejszej  uroczystości  –  Henryka  Sufryda  -  może  służyć  za  przykład  wielkopolskiego  modelu
codziennej pracy dla Małej oraz Wielkiej Ojczyzny i Społeczeństwa”.

Kończąc  ten  wykaz  nieprzeciętnych  dokonań  i  zasług  Pana  Henryka  chciałbym dołączyć  wątek
osobisty. W 2009 roku, w wyniku wyborów do nowej kadencji władz Oddziału Poznańskiego SARP na
lata 2009 – 2012, Pan Henryk znalazł się w składzie nowego Zarządu. Po raz kolejny, choć może, jak
odczytałem na karcie członka wypełnionej pismem nieodżałowanej Pani Czesławy Sobisiak, w niezbyt
ważnej roli zastępcy członka.

Nic bardziej mylnego. Pan Henryk miał wówczas 84 lata (!), ale swoją aktywnością przeczył metryce, a
zaangażowaniem i  pomysłami  był  wyzwaniem dla   znacznie  młodszej  części  Zarządu.  Z  całym
przekonaniem mogę powiedzieć, że w pewien sposób był jak ster, który wyznaczył najistotniejsze
kierunki  -  cele  Zarządu tej  kadencji.  Obchody „125 rocznicy  stowarzyszeń architektonicznych w
Wielkopolsce”,  z  którymi  związane  były  m.in.  inicjatywy  wspomnianych  przenosin  doczesnych
szczątków Władysława Czarneckiego i Zbigniewa Zielińskiego na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan,
ale także inne inicjatywy - to był jego osobisty udział.

Pan Henryk należał do tych, którzy nie wpuszczani drzwiami frontowymi wchodzą w słusznej sprawie
tylnymi.  Przychodził  na posiedzenia Zarządu i  ponaglał,  był  jak z ewangelicznej   przypowieści  o
natrętnym sąsiedzie nocną porą. Czasem trudnym ale skutecznym,
z perspektywy tamtejszych celów niezastąpionym. Nie wszystkie jego inicjatywy podjąłem, ale mam
nadzieję, że nie miał mi tego ostatecznie za złe.

Chcę jeszcze raz wyrazić Mu swoje uznanie i głęboką wdzięczność.

Wierzę, że zostanie na trwałe we wdzięcznej pamięci Stowarzyszenia.

Niech już teraz odpoczywa w pokoju!

arch. Eugeniusz Skrzypczak – SARP, WOIA RP

fotografia – archiwum rodzinne

Odeszli od nas (SARP Poznań)

Wspomnienie po zmarłym architekcie -
ANDRZEJ MACIEJ MALESZKA, architekt (1947 -
2022), SARP, WOIA RP
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WSPOMNIENIE - wygłoszone w czasie uroczystości pogrzebowej na cmentarzu Junikowo w Poznaniu,
dnia 13 października 2022 r.

Szanowni i Drodzy Zebrani,

Trudno jest żegnać kogoś, kto jeszcze mógł być z nami.

Wisława Szymborska, nasza noblistka, potrafiła zapisać to tak:

… Ktoś tutaj był i był

a potem nagle zniknął

i uporczywie go nie ma …

 

Maciek był Osobą szeroko znaną, towarzyską, pogodną, ciekawą ludzi i świata, posiadał niezwykłą
umiejętność  nawiązywania  kontaktów  i  zjednywania  sobie  otoczenia.  Był,  można  powiedzieć,
koneserem życia, piękna, przyrody i  otaczającego Go świata. A zainteresowania miał bardzo szerokie
- historia, zabytki, sztuka, literatura, teatr, sztuka ogrodów, kolekcjonerstwo. Pewnie nie wszystko
jestem w stanie wymienić, ale pewny jestem, że tych zainteresowań było dużo więcej. Można tak
stwierdzić, gdy trochę  Macieja  się znało, gdy prześledzimy Jego działalność  i twórczość.

Przede wszystkim znamy Go jako architekta i społecznika. To, że był dobrym architektem, wiadomo
nie  od  dzisiaj.  Działał   jednocześnie  na  wielu  płaszczyznach –  konkursy  architektoniczne,  plany
urbanistyczne, budynki o prostej i złożonej funkcji, osiedla mieszkaniowe,  rewaloryzacja i odbudowa
zabytków,  wnętrza,  projektowanie  zieleni  i  ogrodów.  Jako  społecznik  zaznaczył  głównie  swoją
działalność w Stowarzyszeniu Architektów Polskich i Izbie Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, ale
również jako obywatel wrażliwy na problemy Poznania, środowiska naturalnego, swojej małej ojczyzny
jaką był Ostrów Tumski.

Andrzej Maciej Maleszka urodził się 8 stycznia 1947 roku w Grabowie nad Prosną. Ukończył Wydział
Architektury na Politechnice Wrocławskiej w 1971 roku.
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W latach 1972 do 1991 pracował w poznańskim „Miastoprojekcie” - najpierw w zespole prof. Jerzego
Schmidta, a później w zespole z architektami - Markiem Czuryłą i Marianem Urbańskim.

W  1991 roku  wspólnie  z Małgorzatą  Fornalczyk tworzy „Studio M”.

W  Stowarzyszeniu  Architektów Polskich  przez  wiele  lat,  od  roku  1973,  był  członkiem Zarządu
Oddziału Poznańskiego. W latach 1984 – 1987 był zastępcą Przewodniczącego Oddziałowej Komisji
Rewizyjnej.

Od  2010  roku  do  chwili  obecnej  pełnił  funkcje  kolejno  -  Przewodniczącego  Okręgowego  Sądu
Dyscyplinarnego, a następnie Zastępcy w  Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Architektów RP.

Został  odznaczony szeregiem medali,  nagród i  wyróżnień.  Wśród nich:  Złotym Krzyżem Zasługi,
Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrną i Złotą Odznaką SARP, Srebrną i Złotą Odznaką Izby Architektów
Rzeczypospolitej Polskiej, Honorową Nagrodą Oddziału  Poznańskiego SARP. Posiadał Status Twórcy.

W  konkursach  architektoniczno–urbanistycznych  zdobył  wiele  pierwszych  nagród  i  kilkanaście
wyróżnień. Zapewne najbardziej cenił sobie pierwsze nagrody w konkursach na osiedla mieszkaniowe
– „Dobrzec” Południe w Kaliszu, „Róża” w  Gnieźnie, czy  przebudowę Śródmieścia Łodzi.

Posiadał umiejętność i wrażliwość  działania w dużej skali, które wykorzystał w takich projektach jak
plan zagospodarowania osiedla „Dobrzec” w Kaliszu, aktualizacja planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego miasta  i  gminy  Grabów n/Prosną,  plan  zagospodarowania  Parku  nad  Wartą,  Pól
Marsowych na  osiedlu  „Dobrzec”,  plan  zagospodarowania  wraz  z  małą  architekturą  Rynku i  ul.
Kościelnej w Poniecu.

Najbardziej imponujący dorobek dotyczy zrealizowanych obiektów, wśród których są m. in. budynki
mieszkaniowe  wielo-  i  jednorodzinne,  przychodnie  rejonowe  z  aptekami,  pawilony  handlowo  –
usługowe, garaż wielopoziomowy  osiedla  „Dobrzec” w Kaliszu, ośrodek wypoczynkowy, park nad
Wartą w dzielnicy Rataje w Poznaniu, szkoły wraz z salami sportowymi, jak np. szkoła podstawowa w
Skoraszowicach,  gimnazja w Żerkowie i w Kobylej Górze, sale sportowe w Koziegłowach/Poznania,  w
Chrzanie  gm.  Żerków,  w Pobiedziskach,  Kątach Wrocławskich,  modernizacja  zabytkowego hotelu
„Bast” wraz z funkcją bankową, handlową i gastronomiczną w Inowrocławiu. Był również autorem
dwóch kościołów – jeden p.w. Pierwszych Męczenników w Poznaniu na Chartowie, drugi – kościół
parafialny z przepiękną  szklaną wieżą w Halinie k./Kępna.

Listę realizacji dopełniają  projekty wnętrz: zabytkowego Hotelu „Bast” w Inowrocławiu, zabytkowej
siedziby NBP w Kaliszu, Urzędu Miasta w Czarnkowie, sal sportowych
w Koziegłowach, szkoły podstawowej w Skoraszewicach, szkoły podstawowej na osiedlu „Dobrzec” w
Kaliszu.

W większości były to projekty wykonane w zespole „Studia M”, które prowadził  wraz z architekt
Małgorzatą Fornalczyk, synem Jackiem (także architektem) i zespołem.

Z Maćkiem łączyła mnie długa znajomość, jeszcze z czasów studiów na Politechnice Wrocławskiej.
Łączyły nas wspomnienia wspólnych profesorów i studenckiego Wrocławia - bogatego w wydarzenia
towarzyskie, kulturalne, rozrywkowe. To przeniosło się do Poznania
i mimo, że nigdy nie współpracowaliśmy zawodowo, nasze kontakty były bardzo bliskie, zostaliśmy
przyjaciółmi. W ubiegłym roku zaprosiłeś Maćku grono przyjaciół do Twojego rodzinnego Grabowa.
Braliśmy  udział  w  uroczystości  odsłonięcia  Panoramy  Grabowa,  którą  wykonałeś  własnoręcznie,
podarowałeś miastu i jego obywatelom. Tym wspaniałym darem zapisałeś się na trwale w sposób
symboliczny,  bo przypomniałeś historię Grabowa i  dosłowny,  bo jest  to mozaika kamienna,  jako
wybitny obywatel miasta Grabowa. Wielkość
i  pracochłonność tego dzieła  pozwala  przyrównać Cię  do średniowiecznych mistrzów,  którzy  dla
zrealizowania idei, czasu nie liczyli.
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Maciej zmarł niespodziewanie, 3 października 2022 roku.

W smutku łączymy się z Małgosią, Jackiem, Bratem i Bratową, z Rodziną.

Są pożegnania na które nie jesteśmy gotowi. Dziękujemy, że byłeś z nami.

Żegnaj Przyjacielu…

            arch. Andrzej Kurzawski – SARP, WOIA RP

fotografia - Dawid Majewski


