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Z PRAC ZARZĄDU ODDZIAŁU 

Marzec  

 »   Zarząd Oddziału postanawia odpowiedzieć na zaproszenie rektora Uni-

wersytetu Warmińsko-Mazurskiego do udziału w pracach sądu konkursowego na 

„Opracowanie koncepcji architektonicznej kompleksu obiektów naukowo-

dydaktycznych Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz 

Wydziału Prawa i Administracji. Warunkiem wzięcia udziału w pracach jest nade-

słanie przez UWM regulaminu konkursu i warunków pracy Sądu Konkursowego. 

 »   Prace wstępne nad organizacją wystawy prezentującej projekty architek-

toniczne Zbigniewa Pochwały. 

 »   Prezes Sławek Hryniewicz wziął udział w kolejnej turze konsultacji 

dotyczących Parku Podzamcze. Zabierając głos w dyskusji odniósł się do innych 

tego typu realizacji oraz do pomysłu zagospodarowania części fosy przylegającej do 

budynku SARP, którą chcemy wykorzystać na naszą działalność. 

 »   Otrzymaliśmy zaproszenie sędziów  SARP do społecznego udziału w 

pracach sądu konkursowego w konkursie na projekty mostków w Parku Centralnym. 

Przed podjęciem decyzji chcemy zapoznać się z regulaminem konkursu, jednak nie 

otrzymujemy go. 

 »   Trwają rozmowy z wicekanclerzem UWM Wojciechem Samulowskim 

na temat warunków udziału sędziów SARP w konkursie organizowanym przez 

UWM oraz wymiana korespondencji z Rektorem UWM prof. Józefem Górniewi-

czem. Ostatecznie decydujemy się na wydelegowanie 3 sędziów konkursowych. 

Kwiecień 

 »   Zarząd Oddziału wystosował wniosek do Sądu Koleżeńskiego SARP o 

zajęcie stanowiska wobec działania Kolegów Andrzeja Dezora, Janusza Mścickiego 

i Zbigniewa Patalasa w związku z domniemanym naruszenia §.13 pkt.2 ust. 2, 3 i 4 

Statutu SARP i Kodeksu Etyki Zawodowej Architektów. W piśmie „votum separa-

tum” upublicznionym w mediach Koledzy podważali legitymację prezydium Zarzą-

du do wystąpień w imieniu Stowarzyszenia. 

 »   Piotr Rożen i Sławomir Hryniewicz wzięli udział w wyjazdowym  ze-

braniu Zarządu Głównego w Supraślu. Omawiano m.in. sprawy majątkowe i doty-

czące nieruchomości SARP oraz kwestie prawno-autorskie związane ze zbiorowym 

zarządzaniem prawami autorskimi. Sławek Hryniewicz będzie pracował w zespole 

ds. praw autorskich przy Zarządzie Głównym. 

 »   Na spotkaniu z Iwoną Liżewską z Narodowego Instytutu Dziedzictwa 

omówiona została koncepcja współpracy SARP przy organizacji cyklu debat i spo-

tkań pn. Forum Dobrej Przestrzeni. Zadaniem Forum ma być podjęcie konstruktyw-

nej dyskusji nad kondycją i jakością przestrzeni i architektury w oparciu o konkretne 

przykłady z miasta i regionu, budowanie i rozwijanie wiedzy na temat kultury prze-
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strzeni publicznej, a w efekcie upowszechnianie i wdrażanie dobrych postaw i prak-

tyk w tym zakresie. Jako pierwsze, inaugurujące działalność Forum zaplanowane 

zostało spotkanie będące podsumowaniem ubiegłorocznego konkursu „Twój dom -  

dialog z tradycją”. 

Maj 

 »   Zarząd Oddziału postanowił przystąpić do kompleksowego remontu 

pomieszczeń  biurowych oraz łazienki. Remont obejmie wymianę sprzętów sanitar-

nych i armatury, naprawę ściany kominowej uszkodzonej po zalaniu, wymianę 

oświetlenia, likwidację zużytej wykładziny podłogowej, wymianę zdeformowanych 

drzwi, docieplenie ścianki kolankowej i przebudowę systemu szaf biurowych. Re-

mont potrwa do września. 

 »  W piśmie do Rektora UWM z dnia 10 maja Zarząd wyraził zaniepokoje-

nie sposobem organizacji konkursu na „Opracowanie koncepcji architektonicznej 

kompleksu obiektów naukowo-dydaktycznych…”. Wskazano nieprawidłowości, w 

tym także niezgodność z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

W dniu 11 maja UWM unieważnia konkurs, jednak SARP do dnia dzisiejszego nie 

otrzymuje odpowiedzi na swoje pismo. W powtórnie ogłoszonym konkursie zmie-

niony zostaje skład sądu konkursowego, bez jakiejkolwiek konsultacji z zaintereso-

wanymi sędziami. Jednocześnie w „Gazecie Wyborczej” ukazuje się artykuł, w któ-

rym wicekanclerz UWM winą za fiasko współpracy obarcza SARP. Ewa Rombalska 

wystosowuje pismo do rektora, w którym, jako osoba pomówiona w artykule, doma-

ga się sprostowania nieprawdziwych treści. Również to pismo pozostaje bez odpo-

wiedzi. 

 »   6 maja odbył się wernisaż wystawy projektów Zbigniewa Pochwały or-

ganizowanego przez SARP we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury. 

Czerwiec 

 »   Wspólnie z 8 innymi Stowarzyszeniami wysyłamy pismo do Prezydenta 

Miasta w sprawie planowanej przebudowy ulicy Partyzantów. 

SARP i Narodowy Instytut Dziedzictwa zorganizowały konkurs plastyczny dla dzie-

ci pt. „Dom moich marzeń”. Wręczenie nagród w konkursie nastąpiło 8 czerwca w 

atrium Starego Ratusza i było częścią finisażu wystawy „Twój dom – dialog z trady-

cją”. 

 »   Wspólnie z firmą WICONA zaprosiliśmy architektów na szkolenie, w 

czasie którego zaprezentowano i omówiono  realizacje nowoczesnych fasad energo-

oszczędnych i budynków ekologicznych. 

 »   Delegacja SARP o/Olsztyn  wzięła udział w uroczystościach pogrzebo-

wych zmarłego tragicznie prof. Stefana Kuryłowicza. 

 »   Stowarzyszenia zapytały w formie pisemnej prezydenta Grzymowicza o 

złożoną obietnicę wyjaśnienia sprawy zaniżonej ilości miejsc parkingowych dla in-

westycji „Centaurus”. 
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Wystawa prpjektów architektpoiczoych  

Zbigoiewa Pochw{my 

Od 26 maja do 27 czerwca w Galerii Amfilada Mok w Kamienicy Naujacka mogli-

śmy oglądać wystawę projektów olsztyńskiego architekta Zbigniewa Pochwały. 

Wystawa została  zorganizowana przez SARP Olsztyn i Miejski Ośrodek Kultury. 

Po wakacjach wystawa będzie prezentowana ponownie – trwają rozmowy na temat 

wystawienia plansz w Urzędzie Miasta lub atrium Starego Ratusza.   

Zbigniew Pochwała Zbigniew Pochwała - architekt, absolwent wydziału architektury Politechniki we 

Wrocławiu, dyplom otrzymał w roku 1955. Do Olsztyna przybył w 1959 roku, gdzie 

rozpoczął prace projektowe na zlecenia indywidualne oraz pracę zawodową kolejno 

w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego w Olsztynie, Miastoprojekcie 

Olsztyn, Biurze Gospodarki Komunalnej oraz Pracowni Konserwacji Zabytków w 

Olsztynie. 

Jest autorem wielu projektów domów jednorodzinnych oraz osiedli mieszkaniowych 

(Frombork, wraz z projektem zabudowy rynku, Bartoszyce, Olsztyn, Iława, Srokowo 

(koncepcja rozbudowy i modernizacji istniejącego miasteczka - projekt publikowany 

w Nowej architekturze polskiej, Diariusz lat 1971- 1975 (s 334), T. Przemysław Sza-

fer wyd. Arkady 1979 r.); szkół  (Zespół Szkól Ekonomicznych w Olsztynie, szkoła w 

Drogoszach, szkoła tysiąclecia w Butrynach), biurowców, obiektów rekreacyjnych i 

administracyjnych (m.in: biurowiec Lasów Państwowych - Olsztyn ul Kościuszki, 

biurowiec Związku Inwalidów w Olsztynie ul. Mickiewicza/Kopernika, przystań że-

glarska Olsztyn-Kortowo) oraz budynków sakralnych (kościoły oraz plebanie w 

Olsztynie, Ciechanowie, Jedzbarku, Mrągowie) 

W roku 1986 na wniosek SARP uzyskał tytuł Twórcy. 

Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień (m.in: wojewódzkiej za Zespół Szkól Ekono-

micznych w Olsztynie ul. Bałtycka, państwowej – Nagroda Ministerstwa Budownic-

twa - koncepcja rozbudowy i modernizacji istniejącego miasteczka Srokowa). Został 

odznaczony tytułami: Honorowego Obywatela Fromborka, Złotą odznaką - Zasłużo-

ny dla Województwa Olsztyńskiego, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Mini-

sterstwa Budownictwa, Krzyżem Kawalerskim, Srebrną Odznaką SARP oraz tytułem 

Komandoria Orderu Świętego Sylwestra Papieża nadanym przez Benedykta XVI. 

 

Zdjęcia  z wernisażu wystawy  obejrzeć na stronie www.sarp.org.pl 
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Apel Stpwarzyszeń w sprawie przebudpwy  

ulicy Partyzantów 

 Po raz kolejny olsztyńskie Stowarzyszenia stanęły ramię w ramię by wska-

zać nieprawidłowości w inwestycjach planowanych i przeprowadzanych w naszym 

mieście. Tym razem wsparliśmy działania mieszkańców ulicy Partyzantów protestu-

jących od dawna przeciwko tzw. drugiemu wariantowi przebudowy ulicy Partyzan-

tów, forsowanemu przez Urząd Miasta, a wiążącemu się wycinką większości drzew, 

likwidacji przejść dla pieszych i wprowadzeniu utrudnień w dojeździe do niektórych 

posesji przez likwidację lewoskrętów.  

 

 W konkluzji pisma Stowarzyszenia  stwierdzają co następuje: 

1. konsultacje dotyczące przedmiotowego projektu okazały się fikcją,  

2. na wiele pytań postawionych na Platformie uczestnicy dyskusji czekają od wielu 

miesięcy,  

3. niezdecydowane i często sprzeczne ze sobą wypowiedzi oraz postanowienia urzęd-

ników świadczą o tym, że w naszym mieście nie mamy do czynienia ze świadomą 

polityką transportową lecz z decyzjami podejmowanymi pochopnie i doraźnie,  

Plakat promujący wystawę 
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4. wbrew zapisom „Studium (…)” miasto realizuje modernistyczny model transportu 

miejskiego, który święcił triumfy 40 lat temu. Jest to model archaiczny i szkodliwy 

dla miasta o czym świadczą  

przykłady z całego świata. Wydaje się, że rozwój zrównoważony jest jedynie hasłem 

wyborczym za którym nie stoją żadne czyny,  

5. w opinii mieszkańców ulica Partyzantów powinna zostać przebudowana ale we-

dług zmodyfikowanego wariantu „zero”, tzn.:  

-poszerzenie wylotu ul. Partyzantów w stronę ronda Bema poprzez dobudowanie 

pasa ruchu od wysokości „Polmozbytu”,  

-wybudowanie zatok postojowych po stronie północnej ulicy z nasadą niskopiennych 

drzew pomiędzy  

zatokami,  

- remont nawierzchni ulicy i chodników korespondujący z historyczną zabudową,  

- lepsza pielęgnacja i dbałość o zieleń, uzupełnienie szpalerów drzew,  

- wprowadzenie nowoczesnych oznakowań (zgodnych z wytycznymi konserwatora 

zabytków i kodeksu estetyzacji), SIM-u, małej architektury itd.,  

- wprowadzenie ścieżki rowerowej na całej długości ulicy (najlepiej po południowej 

stronie),  

- wprowadzenie dodatkowego przystanku dla autobusów po zachodniej stronie ulicy 

(obecnie przystanki są w odległości 800m, czyli takiej jak odcinki warszawskiego 

metra),  

- rozważenia wprowadzenia jednej linii buspasu w środku jezdni -z wysepkami przy-

stankowymi, czynnego w godzinach szczytu zamiennie: rano w stronę centrum, po 

południu w stronę Pl. Bema, poza godzinami szczytu pas ten mógłby być wykorzysty-

wany przez samochody, a ich ruch regulowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.  

6. ulica Partyzantów nie może stać się arterią miejską. Ruch powinien być na niej 

ograniczany a nie zwiększany. Samochody powinny być kierowane na zewnątrz no-

wymi – powstającymi już ulicami wg całościowego opracowania. Jednocześnie nale-

ży docenić  spuściznę przeszłości i uznać wartość charakteru tej ulicy,  

7. proponujemy wykorzystanie środków jakie otrzymaliśmy w dotacji od Unii, zaosz-

czędzonych w przypadku realizacji zmodyfikowanego wariantu „zero” na znacznie 

pilniejsze potrzeby jak np.: realizacja pełnego odcinka trasy tramwajowej (tak jak 

planowano), zakup większej liczby nowoczesnego taboru tramwajowego lub autobu-

sowego, kompleksowy remont znacznie większej ilości dróg itd. 

(Pełny tekst apelu do Prezydenta na naszej stronie internetowej 

www.olsztyn.sarp.org.pl) 

 Prezydent odpowiedział na apel Stowarzyszeń w formie wypowiedzi dla 

Gazety Olsztyńskiej w sposób, który znamy z poprzednich wystąpień a oceniamy 

jako manipulację. 

 

http://www.olsztyn.sarp.org.pl
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Wystawa „Twój dpm – di{log z tradycją” i kpnkurs  

plastyczoy dla dzieci 

 W dniach 27.05 – 8.06. 2011 w atrium Starego Ratusza można było obej-

rzeć wystawę  projektów domów jednorodzinnych przeznaczonych dla terenów War-

mii i Mazur, nagrodzonych w ogólnopolskim konkursie architektonicznym „Twój 

dom – dialog z tradycją”. Konkurs organizowany był przez Samorząd Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego przy współorganizacji i współpracy Narodowego Insty-

tutu Dziedzictwa O/Olsztyn oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich  O/Olsztyn. 

Wystawa prezentowana była już publiczności na przełomie grudnia i stycznia w 

Urzędzie Marszałkowskim a potem w kilku miastach naszego województwa.  Warto 

przypomnieć , że konkurs „Twój dom – dialog z tradycją” cieszył się niezwykłym 

zainteresowaniem, o czym świadczy liczba 184 nadesłanych prac. 

 Nie mniejszą popularność zdobył  konkurs plastyczny dla dzieci pn. „Dom 

moich marzeń”, skierowany do uczniów szkół podstawowych.  Komisja w składzie: 

Ewa Rombalska – architekt, Iwona Bolińska-Walendzik - artysta plastyk i Joanna 

Piotrowska – historyk sztuki, stanęła przed trudnym zadaniem oceny  ponad  140 

niezwykle pomysłowych i kolorowych prac konkursowych. Przyznano 6 nagród i 12 

wyróżnień. Ogłoszenie wyników konkursu  i wręczenie nagród   odbyło się podczas 

finisażu wystawy  „Twój dom – dialog z tradycją”.     

  

       ciąg dalszy na stronie 8 
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 W kategorii dla klas I-III  zwyciężyła Iga Żegarska - kl. II Złota SSP 

101 w Olsztynie , a w kategorii dla klas IV-VI pierwszą nagrodą zdobyła 

Julia Stefaniak - kl. V SP 13 w Olsztynie. 

Nagrodzpoym dzieci{kpm serdeczoie gratulujeny! 

Więcej zdjęć na stronie www.sarp.org.pl 

Laureaci z dumą  prezentują swoje prace 


