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Relacja z wycieczki do Toskanii  
„ Toskania to jedno z najpiękniejszych miejsc ziemskiego globu. Określe-
nie jej pejzaży jako sielankowych i czarownych jest komunałem. Doliny 
wokół Florencji, w prowincjach Pistoi i Lukki, i gdzie indziej, z przeplatają-
cymi się w nich barwami jasnych oliwek i ciemnych cyprysów, mają 
wspaniałą szatę, coś malarstwa i perspektywy artystycznej.” Tak o To-
skanii pisał Guido Piovene (1907-1975) pisarz i dziennikarz włoski ( na 
zlecenie Radia Włoskiego podjął podróż po Włoszech dla zebrania mate-
riałów do audycji o poszczególnych regionach Włoch). Entuzjastyczny od-
zew słuchaczy spowodował, że powstał swoisty przewodnik (polskie wy-
danie jako „Podróż po Włoszech” - 1977 r.).  
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Jeśli do tego dodać bogaty program podróży, na trasie której miasta śred-
niej wielkości, jak i bardzo małe, przeplatają się z wysokiej próby obiekta-
mi architektury współczesnej - to właśnie kwintesencja tej wyprawy. 
Pierwszym zwiastunem tego, co wyszło spod mistrzowskiej ręki Massimi-
liano i Doriany Fuksas jest destylarnia Grappa rodziny Nardinich w Bassa-
no di Grappa koło Vicenzy. Dwa szklane dyski, zawieszone nad taflą wody,  
zostały zrealizowane w 2004 roku na 200- lecie powstania firmy. We wnę-
trzu zlokalizowano audytorium na 100 miejsc. Niestety, z uwagi na prze-
dłużony czas przejazdu przez Polskę, obiekt mogliśmy podziwiać zza ogro-
dzenia. Nie byliśmy też w Vicenzie - kojarzonej nierozerwalnie z działalno-
ścią Andrea Palladia. Ten brak zrekompensowało zwiedzenie pięknej willi 
palladiańskiej zrealizowanej w 1554 roku dla Francesco Badoero we Fratta 
Polesine. Osadzona w idyllicznym miejscu, w którym patrycjusze weneccy 
lokowali swe wille, nadając tej miejscowości niezwykły klimat i dostojeń-
stwo. 
Kolejny dzień i kolejny kontrast z renesansowym klimatem Fratta Polesine 
to Maranello i fabryka Ferrari. Była możliwość wykupienia przejażdżki 
„czerwonym rumakiem”, zwiedzenie muzeum lub przejazd minibusem po 
terenie fabryki. Do świetności tego kompleksu przyłożyli rękę star-
architekci tacy jak Renzo Piano czy Massimiliano Fuksas.  
W Maranello, w strugach deszczu dobiegliśmy - i warto było - do miejskiej 
biblioteki projektu Arata Isozaki’ego. Niewielki obiekt, z płynnym obrysem 
szklanych ścian,  „osadzony” na brzegu niewielkiej tafli wody, dyskretnie 
wpisuje się w istniejącą tkankę miejską.  
Na trasie historyczna Pistoia, ale też kamieniołom carraryjskiego marmu-
ru, Pietrasanta, gdzie mieszka i tworzy Igor Mitoraj. Stamtąd przejazd do 
Lukki – miasta, którego historia sięga kultury etruskiej i czasów rzym-
skich, śladem których jest chociażby plac z zabudową wpisaną w mury 
obwodowe rzymskiego amfiteatru. Miasto romańskich kościołów, zaułków, 
gęstej zabudowy, sobotniego pchlego targu z zabytkowymi przedmiotami 
codziennego użytku. Z wieży górującej nad starym miastem widać tę zło-
żoną tkankę starego miasta oplecionego bastionami z czasów renesansu.  
Jeśli do tego dodać takie miasta jak Volterra, z jej również nawarstwioną 
przez wieki historią, San Gimignano - jak tort najeżone wieżami, perły 
architektury Placu Cudów w Pizie – katedra, baptysterium, krzywa wieża 
i  Campo Santo – średniowieczny cmentarz funkcjonujący do dnia dzisiej-
szego, wypada tylko błogo westchnąć wspominając tamte dni. Jednym 
słowem – la dolce vita. Wąskie uliczki ze sklepami, wystawami pełnymi 
lokalnych specyfików, majoliki, wyrobów z alabastru, lokalnego wina, se-
rów i suszonych owoców, życie miejscowych ludzi, którzy mieszają się z 
różnojęzycznymi turystami, wśród których i my jesteśmy – to uroda tych 
miejsc. 
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 W niedzielę rano mamy okazję wejść do wnętrza kościoła–Chiesa Dell’ 
Autostrada del Sole zrealizowanego na skrzyżowaniu autostrad niedaleko 
Florencji. To dzieło Giovanniego Michelucciego z 1964 roku porównywane 
przez niektórych krytyków architektury z kaplicą Ronchamp Le Corbusie-
ra. Bryła ma formę namiotu wspartego przez palczastą konstrukcję fila-
rów. To hołd złożony ofiarom budowy Autostada dell’Sole i….żelbetowi, 
którego kunszt wykonania możemy podziwiać we wnętrzu świątyni. 
Dzwony zawieszono na poziomych, żelbetowych belkach, ściany obłożono 
lokalnym kamieniem, dach pokryto blachą miedzianą. 
Odmienne zupełnie jest inne dzieło Michelucciego z roku 1974 - Banco del 
Monte dei Paschi di Siena w Colle val d’Elsa – mieście usytuowanym na 
dwóch poziomach, którego górna część rzeźbiarsko wpisała się w grzbiet 
wzgórza, opisując jego kształt. Niebywałym kontrastem dla średniowiecz-
nych zakamarków górnej części miasta jest architektura banku. Stalowa 
konstrukcja silnie akcentowana kolorem, z wypełnieniem przypominają-
cym kontenery i zrealizowana z użyciem analogicznych materiałów.  
Różna skala i różne klimaty, których doświadczamy jednego dnia – za 
przyczyną dwóch miejsc Monterigggioni i Sieny - to kolejna specyfika tej 
wyprawy. Monteriggioni–siedlisko to mini miasteczko–twierdza z murem 
je okalającym, wzmocnionym 14 wieżami. Tego samego dnia piękna Sie-
na z ratuszem, placem – wachlarzem rozpiętym u jego stóp i katedrą–
jednym z najpiękniejszych kościołów Italii. 
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Będąc w Toskanii nie można podjąć kulinarnego tematu, w tym winnic i 
win, z których jest znana. Zwiedziliśmy dwie winnice w obszarze Maremma 
z obiektami projektowanymi przez Mario Bottę dla Petry w Suvereto i Ren-
zo Piano w Rocca di Frassinello. Odmienne materiały, odmienne koncepcje, 
każda z nich na swój sposób intrygująca.  

Nie można nie wspomnieć, że wizyta w każdej z nich to degustacja miej-
scowych trunków. W kontraście do tych nowoczesnych „świątyń” wina, bo 
Toskania to kontrasty, pozostają sklepiki z winem w Montepulciano, które 
można nazwać kwintesencją Toskanii. Wąskie uliczki pnące się ku Duomo, 
aby potem zmuszać turystę do pokonania wielu stopni lub pochylni - zauł-
ków prowadzących do miejsca postoju autokaru. 
Dodatkiem do Toskanii jest zwiedzanie umbryjskiego Orvieto. Miasto zało-
żone na górze pochodzenia wulkanicznego, z kolejką zębatą wiozącą do 
miasta. Katedra z doklejoną do wcześniejszej bryły gotycką fasadą z pola-
mi wypełnionymi mozaikami na złotym tle. We wnętrzu Sąd Ostateczny na 
fresku Signorellego, który niewykluczone, że zainspirował Michała Anioła 
do jego interpretacji tego tematu w Kaplicy Sykstyńskiej.  
Nie można nie wspomnieć o miejscach przeznaczonych na bazy wypadowe. 
To cztery noclegi w Montecatini Terme i dwa noclegi w Chanciano Terme–
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Witamy w SARP  
 W tym roku dołączyły do grona członków naszego oddziału 
SARP dwie koleżanki: Katarzyna Roszkowska i Ewa Patalas. 

 

Serdecznie witamy w naszym gronie! 

oba miejsca znane jako kurorty. Szczególne miejsce ma tu Montecatini 
z zabytkowymi termami i licznymi budynkami secesyjnymi oraz Chianciano 
i hotel, w którym nocował sam Federico Fellini, z widokiem na dolinę i sta-
re Chianciano. 
Powrót z Toskanii zaplanowano bardzo atrakcyjnie. Na trasie Rawenna –
dawna stolica cesarstwa zachodniorzymskiego, w starożytności największy 
port nad Adriatykiem. Dziś przyciąga grobem Dantego i niezwykłymi 
obiektami datowanymi od V wieku, wnętrzami z mozaikami stanowiącymi 
jeden z najciekawszych przykładów tej sztuki w Europie (mauzoleum Galii 
Placydii, baptysterium, kościoły). 
Ostatnie miejsce postoju na terenie Włoch to Jesolo koło Wenecji i ona 
sama. Dopływamy do niej, przedtem zwiedzając wyspę Burano–centrum 
koronkarstwa oraz Murano - słynne z wyrobów ze szkła. Wenecja od stro-
ny wody to odrębny temat, to swoisty teatr z widownią na wodzie laguny 
weneckiej. To nie tylko budynki, kanały i gondole, ale miasto kultury, o 
czym świadczą plakaty zapowiadające równolegle wystawy Picassa, Klimta, 
Mitoraja. To wnętrza kościołów, galerie sztuki, muzea. Pozostaje żal, że 
nie można tego „dotknąć i posmakować” do woli, że ciągle za mało czasu. 
To miejsce jest jak „święto ruchome”, zapożyczając to określenie od He-
mingway’a, który tak nazwał Paryż. Tych „świąt” mieliśmy wiele.  
Tę wyprawę trudno będzie zapomnieć. Koniecznie trzeba podziękować 
Sławkowi Hryniewiczowi i naszemu cicerone – Panu Jarosławowi Hryniewi-
czowi, cicerone nie tylko po włoskiej ziemi, ale również po zawiłościach 
języka włoskiego. Serdecznie dziękujemy. To Oni są mistrzami 
„kulinarnymi” tej „potrawy bogato przyprawionej”, nierzadko podlanej 
grappą.  
      Urszula Madeja-Kulecka 
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Składki członkowskie, czyli problem nie od dzisiaj… 
 
 Zgodnie z § 13 Statutem Stowarzyszenia Architektów Polskich do 
obowiązków członka zwyczajnego SARP należy „opłacanie składek i innych 
należności obowiązujących w Stowarzyszeniu”, a mimo to w roku 2011 
zaledwie co trzecia osoba wywiązała się z tego obowiązku. 
Długotrwałe uchylanie się od obowiązku płacenia składek i zerwanie kon-
taktu ze Stowarzyszeniem było przyczyną skreślenia w roku 2011 aż 9 
członków. 
Stosując procedury statutowe, Zarząd jest zobowiązany poddać weryfika-
cji członków Oddziału. Pierwszym krokiem jest pisemne powiadomienie o 
obowiązku spłaty i wysokości zaległości składkowych, które załączamy do 
tego numeru Informatora. 
 

ZADBAJCIE O FINANSE STOWARZYSZENIA! 
 

Pamiętajcie, że: 
 Emeryci, kobiety (lub mężczyźni) na urlopach macierzyńskich/

ojcowskich i wychowawczych są zwolnieni ze składek. O fakcie 
przejścia na emeryturę lub korzystania z urlopu należy jednak poin-
formować biuro SARP. 

 Jeśli jesteś w trudnej sytuacji finansowej możesz ubiegać się o cza-
sowe zwolnienie z płacenia składek. 

 Składki można płacić osobiście w biurze lub przelewem na konto 
numer 93 1160 2202 0000 0000 3538 7543 

 Duże zaległości można rozłożyć na raty – sam/sama zaproponuj 
sposób spłaty. 

 O wysokości zaległości możesz dowiedzieć się telefonicznie 
(tel. 89 527 33 57) lub mailowo olsztyn@sarp.org.pl 

 Z Twoich składek finansowana jest bieżąca działalność Stowarzysze-
nia jak również dwumiesięcznik ARCH wydawany przez Zarząd 
Główny SARP.  

Dwumiesięcznik ARCH 
 Najnowszy #11 numer czasopisma ARCH jest do odbioru w biurze 
SARP, a w nim: konkursy, wydarzenia, nagrody i prezentacje, reportaż o 
architekturze PRL, plebiscyt „Arcydzieła i Arcymaszkary” i wiele innych 
ciekawych tematów. 

Numery bieżące i archiwalne czasopisma ARCH można odbierać codziennie 
w godzinach pracy biura SARP. 

Zapraszamy! 
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Bal Architekta w Galinach  
 Po wieloletniej przerwie postanowiliśmy odnowić tradycję organizo-
wania karnawałowych imprez dla architektów i szeroko rozumianego śro-
dowiska oraz przyjaciół i sympatyków. Nasz Bal chcieliśmy zorganizować w 
miejscu atrakcyjnym i wyjątkowym, dlatego nasz wybór padł na malowni-
czo położony zespół pałacowy w Galinach. W naszym Balu wzięli udział za-
przyjaźnieni architekci z Białegostoku i Siedlec, którzy byli organizatorami 
Balu w poprzednich latach. Z myślą o przyjezdnych przygotowaliśmy także 
fakultatywny program zwiedzania okolicy, w tym Zamku Biskupów War-
mińskich w Lidzbarku Warmińskim i przedzamcza zaadoptowanego na ho-
tel Krasicki, a także Sanktuarium Maryjnego w Stoczku Klasztornym. 
Mimo trzaskających mrozów, Bal możemy zaliczyć do imprez nadzwyczaj 
udanych, bo czymże są przeciwności aury wobec naszego optymizmu 
i chęci do zabawy?  
Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z Balu na naszej stronie internetowej 
www.olsztyn.sarp.org.pl i mamy nadzieję na kolejne tak udane zabawy w 
coraz liczniejszym gronie. 
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Stowarzyszenie Architektów Polskich 
Oddział w Olsztynie 
10-034 Olsztyn, ul. Kołłątaja 14 
 

Biuro prowadzi: Beata Klisz 
Biuro czynne: 
poniedziałki i czwartki od 17.00  
do 20.00 
wtorki, środy i piątki od 13.00 do 15.00 
 
Tel./fax:   089 527 33 57 

Stowarzyszenie Architektów Polskich 
Oddział w Olsztynie 

Biuro prowadzi: Joanna Perzanowska 
Biuro czynne: 
poniedziałki i czwartki od 17.00 do 20.00 
wtorki, środy i piątki od 13.00 do 15.00 
 
Tel./fax:   089 527 33 57 
E-mail: olsztyn@sarp.org.pl 
www.olsztyn.sarp.org.pl www.sarp.org.pl 

 
Otwarcie biura  
 10 maja, w gronie koleżanek i kolegów architektów oraz zapro-
szonych gości nastąpiło uroczyste otwarcie siedziby SARP, która w ostat-
nich miesiącach przeszła gruntowny remont i całkowicie odmieniła swoje 
oblicze. Dzięki projektowi kolegi Sławka Hryniewicza uzyskano nie tylko 
estetyczniejszą i nowocześniejszą formę, ale również dodatkowe przydat-
ne funkcje wystawienniczo-prezentacyjne. 
Mamy nadzieję, że nowe funkcje będą służyły wszystkim członkom Sto-
warzyszenia. Zachęcamy do odwiedzenia i aktywnego korzystania z moż-
liwości jakie daje zrewitalizowana siedziba SARP. 
 
Dziękujemy firmom sponsorom: 
Nowy Styl Group 
Okno-drew  
Thorn Lighting 
Sow-Granit Import-Export 
FPHU Kewon 
 
Od maja biuro SARP pracuje w stałych godzinach: 
Poniedziałki i czwartki – 17.00 – 20.00 
Wtorki, środy i piątki – 13.00-15.00 


