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:: SPOTKANIE NA  REALIZACJI - 9 KWIETNIA :: 
W ramach cyklicznych spotkań na obiektach zrealizowanych mieliśmy przyjemność  
zwiedzenia dwóch sąsiadujących ze sobą realizacji. 
Pierwsza z nich to adaptacja dawnego Domu Przedpogrzebowego "Bet Tahara" na 
Centrum Dialogu Międzykulturowego ”Dom Mendelsohna".  Inwestorem jest Funda-
cja BORUSSIA.  
Budynek Domu Przedpogrzebowego BET TAHARA wraz z domem ogrodnika po-
wstał w 1912r.na terenie Cmentarza założonego w 1818r. Oba budynki  wykonano 
według projektu dyplomowego młodego architekta - Ericha Mendelsohna i była to 
najprawdopodobniej pierwsza realizacja tego niezwykłego projektanta. 
Następnie obejrzeliśmy zabytkowy budynek mieszkalny zaadaptowany na kompleks 
usługowy o funkcji gastronomicznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy 
Grunwaldzkiej 33 w Olsztynie. 
Zwiedzanie zakończyło się wspólnym obiadem dzięki uprzejmości właścicielki restau-
racji, która przygotowała dla nas specjalną ofertę . W spotkaniu wzięło udział ok. 20 
architektów z kilku olsztyńskich pracowni. 
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 Dom przedpogrzebowy Bet Tahara. Adaptacja na Centrum Dialogu Międzykulturowego „Dom Mendelsohna” 

 
:: ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE AUTORSKIE :: 

 
W dniu 13 czerwca 2013 roku (czwartek) o godz. 18.00  w siedzibie 

SARP przy ul. Kołłątaja 14 odbędzie się wieczór autorski naszego kolegi  
Dominika Nowiny Konopki.  

Serdecznie  wszystkich zapraszamy ! 
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:: KONFERENCJA IZOLACJE :: 
 W dniach 27 - 28 lutego w Hotelu Westin w Warszawie odbyła się coroczna konfe-
rencja Izolacje, poświęcona roli izolacji w nowoczesnym projektowaniu i architekturze. 
Szczegóły organizacyjne dotyczące konferencji i jej program dostępne są pod adresem: 
http://konferencjaizolacje.pl/. 
Na konferencji pojawiło się wiele osobistości, zarówno z branży wykonawczej, produkcyjnej 
jak i projektowej, a także przedstawiciele Ministerstw. 
Fakt, że izolacje są bardzo ważnym zagadnieniem w naszej branży nie podlega dyskusji. Roz-
mawiać należy o tym jakie rozwiązania są właściwe dla danego przypadku. Rodzą się również 
pytania jaka jest rola warunków technicznych i innych regulacji prawnych w kształtowaniu 
budownictwa energooszczędnego, dobrej izolacji akustycznej oraz dobrej izolacji przeciwwil-
gociowej i przeciwwodnej. 
 Na Konferencji zaprezentowano prognozę zmian legislacyjnych dotyczących izolacji 
termicznej budynków, w tym zmiany które pojawią się w warunkach technicznych prawdopo-
dobnie już w tym roku. Niesmak budzi fakt przedstawiony przez Jerzego Żurawskiego z Dol-
nośląskiej Agencji Energii i Środowiska, który wykazał, że część z nowo wprowadzanych war-
tości granicznych będzie nie do osiągnięcia! Poruszone zostały problemy konsultacji nowych 
przepisów ze specjalistami i reprezentantami grup zawodowych, których te zmiany dotyczą. 
Udział w konferencji wymusił refleksję nad tym czy rygorystyczność przepisów w tym zakresie 
jest potrzebna? Przyjrzymy się np. izolacjom przeciwwodnym i przeciwwilgociowym to - wa-
runki techniczne traktują je bardzo ogólnie i dają dużą dowolność. W rzeczywistości rynek 
tychże izolacji posiada bardzo bogata ofertę, a projektanci zwracają na ten aspekt dużą uwa-
gę, ponieważ źle zaprojektowana izolacja może mieć katastrofalne konsekwencje. 
Zrozumiałe jest, że dążymy do tego aby zmalało zużycie paliw energetycznych. Trudno zna-
leźć inwestora który mówi, że nie obchodzi jakie będą koszty ogrzania budynku. Każdemu 
zależy na dobrej termoizolacji i oszczędności na ogrzewaniu. Niejednokrotnie ten element 
projektu jest jednym z najważniejszych dla Inwestorów. Dlaczego zatem nie dać Inwestorom 
możliwość podjęcia własnej, świadomej decyzji, nagradzając ewentualnie oszczędne energe-
tycznie ulgą w podatkach. Oczywiście ktoś może powiedzieć, a co w przypadku dewelope-
rów? Im zależy żeby jak najtaniej wybudować budynek a potem go sprzedać. Jeśli świadectwa 
energetyczne nie byłyby fikcją - czy jakiś deweloper zaryzykowałby wybudowanie budynku o 
niskiej klasie energooszczędności? Czy tak jak świadectwa energetyczne nie można by wpro-
wadzić świadectw akustycznych, które dawałby pogląd kupującemu o jakości akustycznej? 
Wydaje się, że uproszczenie przepisów a podkreślenie wartości płynących z danych rozwią-
zań jest lepszą metodą niż wyśrubowanie ich, a później prostowaniu, bo nie zostały przewi-
dziane wszystkie konsekwencje wprowadzanych zaostrzeń. 
 Zainteresowanych szczegółami omawianymi na konferencji zapraszam do biura, 
gdzie znajduje się kompendium materiałów konferencyjnych. 
       Anna Kulińska 
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Panorama Kiruny, miejscowości położonej na 
kole podbiegunowym, którego kształt 
determinuje kopalnia rudy żelaza. Dzień 
w Kirunie – październik 2011r., środek dnia. 
Światło nie obrazuje form przedmiotów, jak na 
ciepłym południu, tylko rysuje sylwety, 
uwydatnia kontrasty. 

 

Krajobrazy skandynawskie - Szwecja 

 

Zdjęcie obrazu znanego norweskiego 
malarza – H. Sohlberga „Zimowa noc 

w  Rondane” 

ARCHI TEKT URA OCZ AMI  STUD ENTÓW  ARCHI TEKT URY  
Relacja ze spotkania 

 

W dniu 15 kwietnia 2013r. spotkaliśmy się w siedzibie naszego oddziału, aby posłuchać prezentacji z rocznego pobytu 
w Szwecji na stypendium ERASMUS studentów obecnie IV roku WAPW – Wojciecha Purskiego i Stanisława Zygmunta Sosaka. 
Studenci opowiedzieli o wycieczkach po Szwecji i Norwegii, jakie im w trakcie rocznego pobytu zafundowała uczelnia – Chalmers 
University of Technology w Goeteborgu, o swoich doznaniach i przemyśleniach związanych z pojęciem architektury nordyckiej, jak 
również o samej uczelni i projektach, które tam wykonali. Jaka jest w ich odczuciu architektura nordycka? Czy istnieje architektura 
nordycka, czy tylko architektura w krajach nordyckich? Kontekst geograficzny, historia miejsca oraz dziedzictwo kulturowe mają 
kluczowy wpływ na to, jak postrzegamy architekturę i sposób, w jaki jest kształtowana. 

„Światło nadaje wszystkim obiektom ich obecność” – amerykański architekt Louis Kahn tak ujął sposób postrzegania rzeczy. 
Ponieważ światło na północy pada pod niskim kątem, postrzegamy Skandynawię jako miejsce zmieniających się atmosfer, 
zdefiniowanych w zarysie i kontraście rzeczy. Związek z przyrodą i otaczającym środowiskiem trafnie sformułował w swojej książce 

„Genius loci” Christian Norberg – Schulz, 
wybitny norweski teoretyk architektury. 
Związek człowieka z przyrodą 
na południu ogranicza się do jej 
wizualnych walorów, na północy ludzie 
z przyrodą współżyją i darzą wielkim 
szacunkiem. Świat nordycki 
charakteryzuje się właśnie tą jednością 
życia i miejsca – jest to punkt wyjściowy 
w zrozumieniu sztuki budowania na 
północy. 

 
 

 
 
KIRUNA                         KIRUNA 

Jedno z najbardziej na północ 
wysuniętych miast w Europie, 200km za 
linią koła podbiegunowego, 18.000 
ludności , zdefiniowane przez kopalnię 
rudy żelaza. Ciągle pogłębiany, 
kopalniany szyb, wchodzący w centrum 
zmusił do podjęcia decyzji 
o przeniesieniu centrum miasta na 
wschód od kopalni. Zdarzenie 
precedensowe w skali europejskiej. To 
w tym mieście powstał ich pierwszy 
stypendialny projekt 
 
 

 
  

Zdjęcie autorów w olbrzymiej łyżce  
koparki w kopalni. 

Wojciech Purski Stanisław Zygmunt Sosak 
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SENIOR HOUSING W KIRUNIE      – miejsce pobytu starszych ludzi, 

pozostających w bliskim kontakcie 

ze społeczeństwem. Podzielony na 2 bryły 

obiekt uwzględnia ich stopień sprawności 

fizycznej – w jednym przebywają ludzie 

całkowicie zdani na pomoc innych, w drugim 

o większej sprawności fizycznej, bardziej 

samodzielni. Tak również została ukształtowana 

architektura. W pierwszym wykreowana została 

przestrzeń wewnętrzna wspólna, integrująca 

mieszkańców, w drugim – zaproponowano 

wewnętrzny ogród, będący trasą codziennych 

spacerów; ogród do którego przylegają 

wewnętrzne balkony mieszkań. Ten sposób 

kształtowania przestrzeni na prywatną, 

półprywatną i publiczną w obrębie jednej 

jednostki mieszkalnej daje użytkownikom wysoki 

komfort pobytu. Założenie urbanistyczne 

SENIOR HOUSING uwzględnia obecne 

przyzwyczajenia mieszkańców Kiruny – place 

zabaw, place sportowe, dobrze oświetlone, 

właściwie zlokalizowane pozostały na swoim 

miejscu. 

 
 

SIEDZIBA BISKUPSTWA HRABSTWA HEDMARK z XIIIw. 

Pełniący rolę muzeum diecezji Hedmark obiekt, autorstwa jednego z najwybitniejszych współczesnych architektów – Sverre Fehna, Laureata Pritzkera 
z 1997r. Historia projektu sięga roku 1967, kiedy jeden z byłych studentów Fehna zaproponował jemu oraz władzom hrabstwa plan restauracji budynków 
popadających w ruinę. Wszystkie przedmioty mające swoją historię, noszące ślady, dopiero zawieszone w próżni ujawniają  swoją istotę – to było motto 
projektowe restauracji budynków. Za pomocą ramp, scen Fehn zawiesza widza pomiędzy niebem a ziemią, pozostawiając grunt i istniejącą  tkankę nietkniętą. 
Wypełnia ją w taki sposób, aby system ramp i chodników tworzył pętlę i zamkniętą sekwencję – kontakt między widzem a obiektem staje się dojmujący, wręcz 
intymny. Pozostawione przez Fehna odkryte ruiny katedry zostały w 1998r. przekryte konstrukcją autorstwa pracowni Lund + Slaa tto. Pozornie banalne 
szklane pokrycie, jakich setki. W doznaniach – rozwiązanie niebywałe. Zziębnięty widz z mokrej, nadjeziornej łąki – surowego zewnętrza – trafia do  
wypełnionego ciepłem wnętrza, gdzie nagrzane słońcem kamienne ruiny są na wyciągnięcie ręki, Odczucie oderwania i różnicy – kolosalne.  

 
 
 

PAWILON WYSTAWIENNICZY 
Realizacje Fehna były inspiracją do 

zaprojektowania pawilonu wystawienniczego 
w Goeteborgu, w dzielnicy Rosenlund. 
Zaprojektowany budynek jest w zasadzie 
stosem drewnianych belek na stalowej 
platformie, połączonych ze sobą cięgnami. 
Ideą przewodnią było takie zaprojektowanie 
drogi wystawy, aby stała się ona sekwencją 
zdarzeń, wertykalną pętlą wiodącą do 
wszystkich pomieszczeń tylko raz. Forma – 
stos drewnianych belek nawiązuje do 
charakteru miejsca – to tutaj, w portowej 
części rzeki Goty, przeładowywano, 
rozładowywano, magazynowano towary 
przypływające na statkach. Ich struktura 
materialna jest bezpośrednią inspiracją formy.  
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HOUSING WE FRIHAMNEN, DZIELNICY GOETEBORGA 

W portowej dzielnicy Goeteborga zlokalizowany jest trzeci obiekt zaprojektowany przez Wojciecha Purskiego i Stanisława 
Zygmunta Sosaka w czasie pobytu stypendialnego. Struktura mieszkaniowa oparta jest na czytelnej konstrukcji z drewna klejonego. 
Celem było stworzenie dwupoziomowych mieszkań zorientowanych na cztery strony świata. Całość założenia mieszkaniowego 
budynku położonego na wodzie opiera się na dwóch klatkach schodowych zaplecionych ze sobą na zasadzie podwójnej helisy. 
Klatki schodowe zewnętrzne dostępne dla wszystkich mieszkańców przeplatają się z prywatnymi klatkami schodowymi mieszkań 
dwupoziomowych. Projekt poprzedzony dwudniowymi warsztatami i tworzeniem modeli roboczych. 

 
PROJEKT URBANISTYCZNY POTTHOLMEN, KARLSKRONA 
Założenie przeogromne – trudno krótko ująć. Warto natomiast zwrócić uwagę na model – uczelnia w Chalmers, wyposażona 
w nowoczesną modelarnię, dawała nowe i nieograniczone możliwości pokazywania architektury.  

 

 

OPERA W OSLO 

Autorstwa norweskiego biura Snohetta. 
Typowy landmark, magnes przyciągający 
ludzi, kreujący przestrzeń publiczną – ogromny 
dach dostępny dla ludzi. Forma nie jest 
w całości konsekwentna – od strony wody jest 
historią o topografii terenu, od tyłu budynek nie 
jest już konsekwentny. 

 

BORGUND 

Niewielka wioska 
położona w dolinie. Ciekawy 
kościółek słupowy z 1150r. – 
w początkach chrystianizacji 
Norwegii. 

 

ROZBUDOWA RATUSZA 
W GOETEBORGU 
Zaprojektowana przez Asplunda. 
Modernistyczna fasada frontowa 
wywołała falę oburzenia. Zapocząt- 
kowała ważny w architekturze 
nordyckiej okres – modernizm. 
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CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 
Założona w 1829r. przez Szkota Williama Chalmersa 

jednostka techniczna, kształcąca inżynierów różnych dziedzin, 40% 
szwedzkich inżynierów i architektów. Szkoła posiada dwa 
kampusy. Studia są w systemie bolońskim – 3 lata inżynierskie i 2 
lata magisterskie. 

Tu nie studiuje się kilku przedmiotów jednocześnie. Semestr 
dzieli się na cztery okresy, a w każdym z nich student uczęszcza 
na jeden, maksymalnie dwa przedmioty. Kiedy robimy projekt, 
zajmujemy się tylko min i niczym więcej. Powszechnym zwyczajem 
jest też organizowanie wycieczek studialnych w ramach każdego 
przedmiotu (nawet do np. Kenii). 

 
 
 
Zakończenie 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skandynawia poprzez swoje położenie geograficzne zawsze stała nieco z boku międzynarodowego dyskursu architektonicznego. 
Wypracowała swoje własne zasady budowania, przyglądając się światu, ale traktując go z dystansem. 
Skandynawską mentalność można zamknąć w słowach Petera Zumthora: „Kiedy projektuję, staram się zakochać w tym co mnie 
otacza, ponieważ kiedy coś kochasz, nie jesteś w stanie zrobić temu krzywdy.” 
(Relację ze spotkania zawierającą zdjęcia wykonane przez autorów prezentacji:  Wojciecha Purskiego i Stanisława Zygmunta 
Sosaka, jak również obszerne streszczenie treści prezentacji napisała arch. Anna Dąbrowska – Sosak) 

 

 

Spotkania ze studentami architektury będą się odbywały cyklicznie, o terminach będziemy wcześniej powiadamiać. Mamy 
jedyną i niepowtarzalną okazję oglądania świata świeżym, młodym okiem studentów architektury, spojrzeniem pełnym wrażliwości, 
intelektualnym i wybiórczym. 

Warto brać w nich udział! 

Studenci WAPW Stanisław Zygmunt Sosak i Wojciech 
Purski w trakcie pokazu zdjęć. 

Studenci WAPW: Wojciech Purski, Stanisław Zygmunt 
Sosak i student WAPG Piotr Paczkowski oraz Ewa 
Rombalska – członek Zarządu Oddziału SARP w czasie 
dyskusji po spotkaniu 

Dyskusje po spotkaniu wzbogacały jego wartość.W tle: 
piękne akwarele prof. M. Fikusa z wycieczki oddziału po  
Toskanii. 

Opowieści studenckie były niezwykle profesjonalne 
i  ciekawe – niektórym aż zaschło w gardle z wrażenia 
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:: FANPAGE SARP NA FACEBOOKU :: 
 

 Informujemy, iż od 20 stycznia SARP Olsztyn posiada swój fanpage na facebooku. 
https://www.facebook.com/SarpOlsztyn 
Na facebooku prowadzimy też zamkniętą grupę dyskusyjną, wyłącznie dla członków SARP, do 
której należy zadeklarować chęć przyłączenia się klikając w link : 
https://www.facebook.com/groups/469794959749112/ (dla zainteresowanych link możemy 
przesłać emailem). 
FACEBOOK ( wg. Wikipedii) to serwis społecznościowy, w ramach którego zarejestrowani użyt-
kownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z apli-
kacji będących własnością Facebook, Inc. z siedzibą w Menlo Park. W październiku 2012 liczba 
użytkowników na całym świecie wynosiła ponad 1 miliard, a co miesiąc wgrywany jest ponad 1 
mld zdjęć oraz 10 mln filmów, których obecnie jest 265 miliardów. 
Polska wersja językowa serwisu działa od 2008 roku. 
Facebook posiada wiele typowych funkcji obecnych w innych serwisach społecznościowych, 
takich jak: albumy ze zdjęciami, blog, notes, książka adresowa, lista znajomych, grupy użytkow-
ników, blokowanie użytkowników, poczta wewnętrzna, komunikator. 

Zakładając konto na facebooku zaznaczamy, które dane osobowe mają być ukryte dla innych 
użytkowników, a które dostępne wyłącznie dla osób oznaczonych jako "znajomi" - to tzw. polity-
ka prywatności. Więcej szczegółów można znaleźć w regulaminie serwisu. 

Fanpage pozwala na dotarcie w krótkim czasie do znacznej grupy osób, które go subskrybowa-
ły (czyli inaczej "polubiły" na swoim profilu). Obecnie grupa fanów naszego profilu przekroczyła 
już 100, a popularne posty są oglądane nawet przez ponad 600 osób. Liczby te wciąż rosną. 

Na fanpagu zamieszczane są informacje dotyczące naszej działalności, spraw dotyczących 
przestrzeni i architektury w naszym regionie, promowane są różnego rodzaju wydarzenia kultu-
ralne i konkursy, a także publikowane są różnorodne nowinki i ciekawostki z naszej branży. 

Facebook nie jest anonimowy, dlatego komentarze pod zamieszczanymi postami mają autorów. 
Każda osoba mająca konto na facebooku po subskrypcji na swojej tablicy jest na bieżąco infor-
mowana o wszystkich zamieszczanych postach, a poprzez wspomnianą na początku grupę 
dyskusyjną o wszystkich wydarzeniach wewnętrznych SARP. Tym sposobem każdy może brać 
aktywny udział w życiu stowarzyszenia, będąc na bieżąco oraz mając możliwość komentarzy. 
Fanpage facebookowy można także biernie śledzić nie mając konta na facebooku, przypomina 
to przeglądanie zwykłej strony internetowej. 
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 :: TARGI „DZIŚ W SZKOLE, JUTRO W FIRMIE” :: 

W dniu 19 marca 2013r. nasze środowisko było reprezentowane przez kol. arch. Ad-
rianę Patalas i kol. arch. Annę Kulińską na Targach Edukacyjno – Zawodowych orga-
nizowanych przez Ośrodek Aktywizacji i Planowania Kariery Zawodowej w Powiecie 
Mrągowskim i Starostwo Powiatowe w Mrągowie. 
Targi odbyły się w auli Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie w ramach realizacji 
projektu „Dziś w szkole, jutro w firmie” współfinansowanego ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Młodzież ponadgimnazjalna mogła dowiedzieć się na czym polega praca architekta, 
jakie wykształcenie jest niezbędne do pracy w tym zawodzie, a także czym jest SARP 
i jakie podejmuje działania. 
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:: SZKOLENIE DLA ARCHITEKTÓW W RESTAURACJI PRZYSTAŃ :: 
 
Firma Hörmann Polska i Stowarzyszenie Architektów Polskich o/Olsztyn mają 
przyjemność zaprosić Państwa na prezentację produktów marki Hörmann, skupiając 
się przede wszystkim na nowościach i ciekawych rozwiązaniach produktowych. 

 
Spotkanie odbędzie się w dniu 22 maja 2013 (środa) o godz. 17.30 

w Restauracji Przystań w Olsztynie przy ulicy Żeglarskiej 3 
 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych! 

Prezentacja Stowarzyszenia Architektów na targach w Mrągowie 
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 :: SKŁADKI CZŁONKOWSKIE :: 
Koleżanki i Koledzy, 
z przyjemnością informujemy, że jest możliwość uzyskania znacznych rabatów 
w opłacaniu składek. 
Przy opłacaniu składek za rok z góry – 3 miesiące gratis, czyli zamiast 120 zł 
płacimy 90zł. 
Przy opłaceniu składek za pół roku z góry- 1 miesiąc gratis, czyli zamiast 60 zł 
płacimy 50 zł. 
Jednocześnie osoby, które posiadają znaczne zaległości w płaceniu składek, a  nie 
chcą być skreślone z listy członków Stowarzyszenia powinny złożyć podanie 
do Zarządu Oddziału z prośbą o znalezienie właściwej indywidualnej formy rozlicze-
nia. 

Obowiązuje od  13 maja 2013r. 
 

:: WITAMY W SARP :: 
W maju b.r.  dołączyła do grona członków naszego oddziału SARP koleżanka  
Dorota Szymaniak-Urban. 

Serdecznie witamy w naszym gronie! 
 


