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 Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do uczestnictwa w Jury konkursu na 
opracowanie koncepcji architektonicznej kompleksu obiektów naukowo-
dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.  
/ pismo L.dz. 90-0902/3266/AS/2011 z dnia 10.05.2011 r. / 
 
 Nie wiem, czy jest Panu wiadome, że poza pańskim zaproszeniem nie 
wpłynęły do mnie inne dokumenty , z których mogłabym wywnioskować jaka jest 
teraz moja sytuacja jako powołanego przez Pana sędziego konkursu. 
 
Ciągle czekam na podanie mi nowego terminu spotkania Sądu Konkursowego. 
Poprzedni termin został odwołany telefonicznie. 
 
 Kilka dni temu zadzwonił do mnie redaktor Gazety Wyborczej i 
poinformował mnie, że konkurs został powtórnie ogłoszony i że nie ma mnie w 
składzie sądu konkursowego. Byłam zszokowana i przekonana, że to jakaś 
pomyłka lub złośliwość urzędnika.  

 
W dniu dzisiejszym w Gazecie Wyborczej przeczytałam, że Pański 

pracownik, pan Wojciech Samulowski w imieniu Uniwersytetu ogłasza, że władze 
uczelni zrezygnowały z moich usług ze względu na „niekończące się uwagi i 
roszczenia finansowe”. 

 
Tą wypowiedzią zostałam bez powodu obrażona. 
 
Proszę o wyjaśnienie sprawy i spowodowanie przeproszenia mnie przez 

pana Wojciecha Samulowskiego. 
 
Moje uwagi zgłaszane telefonicznie dotyczyły złej organizacji konkursu, 

moim, celem było przekazanie Wam, że sprawy idą złym torem, że zagrożony jest 
konkurs, że mogą zostać zmarnowane publiczne pieniądze i narażone dobre imię 
Uczelni !  

Niestety Pan Samulowski albo nie mógł zrozumieć co chcę mu przekazać, 
albo nie chciał zrozumieć ze znanych sobie powodów.  

„ …wszystko będzie do państwa przesłane we właściwym czasie, a może 
pani chce zrezygnować z uczestnictwa w Jury Konkursu ?”- taka była odpowiedź 
na wszystkie merytoryczne pytania ! 



 
A jeśli chodzi o roszczenia finansowe, to 
 
Nigdy nikt ze mną nie przeprowadzał rozmów na temat pieniędzy !!! 
 
Zgodziłam się zostać sędzią nie znając wysokości wynagrodzenia tylko po 

to, żeby swoim sporym doświadczeniem wspomóc tak trudne dzieło jakim jest 
organizacja konkursu architektonicznego. Brałam udział jako uczestnik, 
organizator oraz sędzia w  wielu konkursach w całej Polsce i wiem jak trudno jest 
przeprowadzić prawidłowo tę procedurę.  

 
Jeszcze raz proszę o wyjaśnienie mojej sytuacji i przeproszenie mnie 

tam gdzie zostałam obrażona, czyli na łamach prasy. 
 
   

Z poważaniem 
 

   
  mgr inż. architekt  Ewa Rombalska 
 
 
 
 
do wiadomości: 

- Gazeta Wyborcza – Olsztyn 

- Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Olsztyn 

- Warmińsko-Mazurska Izba Architektów  

 
 


