
  

Stowarzyszenie Architektów Polskich 
Oddział w Olsztynie 
10-034  Olsztyn,    ul. Kołłątaja 14     tel.: (89) 527 33 57 
  
„MIASTA Z WODĄ W TLE” 

PROGRAM RAMOWY WYJAZDU SZKOLENIOWEGO 
 15 - 22 wrzesień 2012 

1 dzień 15.09.2012 (sobota) 
Olsztyn – Stralsund   
Wyjazd z Olsztyna przez Bydgoszcz, Piłę, Stargard Szczeciński. W drodze na terenie 
Polski zatrzymamy się na ciepły posiłek. Nocleg w hotelu w Stralsundzie.  
 
2 dzień 16.09.2012 (niedziela) 
Stralsund , Schwerin  
Zwiedzanie Stralsundu - średniowieczne miasto hanzeatyckie z zachowanym układem 
średniowiecznym. Stare Miasto wpisane w roku 2002 na listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Jedno z dwóch miast (obok Wismaru) z niezburzonym w czasie II-giej wojny 
centrum staromiejskim. W Stralsundzie miało miejsce spotkanie szefów państw 
nadbałtyckich. Zwiedzanie Ozeaneum projektu Biura Behnisch ( Stuttgart) – współautora 
terenów olimpijskich w Monachium,  obiekt zrealizowany w 2010 r.   
 

 
Oceanarium - Stralsund - nagroda: Europejskie Muzeum Roku 2010.        Foto: http://www.victoriatravel.com.pl 
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Most na Rugię – 

http://www.victoriatravel.com.pl/


Rügenbrücke - Realizacja – 2007 r. – najdłuższy most niemiecki: dług. ok. 4,9 km, wys. 
42 m, monitoring – 35 kamer.  
Przejazd do Schwerina. Miasto z 4-ma jeziorami oraz terenem Ogólnoniemieckiej 
Wystawy Ogrodniczej BUGA w 2009 r., stanowiącej przedłużenie zabytkowego parku 
Schlosspark i zagospodarowaniem terenów przywodnych. 
 
3 dzień 17.09.2012 (poniedziałek) 
Wismar- Lubeka 
Zwiedzanie Wismaru - Stare Miasto – wpisane w roku 2002 na listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO.; Stary port; Hochschule – Wydz. Designu i campus – 2000 r. 
Przejazd do Lubeki. Zwiedzanie Lubeki – Główne miasto Hanzy - „Królowa Hanzy”.  
W latach 80-tych wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zachowany układ 
średniowieczny miasta  z dwiema bramami: Holstentor i Burgtor.  „Miasto Siedmiu Wież”. 
Pierwszy port niemiecki na Bałtyku. Lubeka to miasto noblistów. Tu urodzili się Tomasz 
Mann oraz Willy Brandt, laureat pokojowej Nagrody Nobla. Wprawdzie Günter Grass 
mieszka pod Lubeką, ale na starówce ma swoje biuro. Przeniósł się tutaj z Berlina. Jak 
twierdzi - Lubeka bardzo mu przypomina rodzinny Gdańsk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lubeka        Foto: http://www.garnek.pl/anaks/17475142/lubeka 

Stolica marcepana z Cafe Niederegger – Salonem Marcepanowym i sklepem Eldorado. 
Także w planie do obejrzenia nowe realizacje: Oldendorff Carriers – biura i hotel 
Radissona „Senator” – realizacja 2009 r. i Media Docks– magazyn z 1898 r. – 
przebudowa na centrum  biznesowo-konferencyjne, realizacja 2001-2003, nagroda 
landowa  w 2005 r. 
 
4 dzień 18.09.2012 (wtorek) 
Hamburg 
Zwiedzanie Hamburga – ratusz w stylu historycznym, realizacja – 1897 r.; na tyłach 
ratusza najstarszy budynek giełdy w Niemczech; Nikolaikirche – ruina kościoła z wieżą 
widokową - aktualnie pomnik ofiar faszyzmu – 1933-1945; Kontorhausviertel to 
najstarsza w Europie dzielnica biznesowa powstała w pierw-szych dekadach XX wieku, 

http://www.garnek.pl/anaks/17475142/lubeka


by obsłużyć prężnie rozwijającą się od końca XIX wieku dzielnicę handlową. Stanowi 
południową część Starego Miasta Hamburga. To prawdziwe zagłębie ekspresjonistycznej 
architektury lat 20. 
HavenCity  - teren dawnego Speicherstadt – dzielnicy spichrzowej  z ok. 1900 r. 
powstałej po ustanowieniu w 1888 r. Hamburga jako portu wolnocłowego. Obecnie 
realizowany zespół zabudowy mieszkaniowej i usługowej - 12 tys. mieszkań,  ponad 40 
tys. miejsc pracy. Waterfront długości ok. 10,5 km. 26 ha parków i przestrzeni 
publicznych. 

 
HavenCity – Hamburg           Foto: Ula Madeja 

Na terenie HavenCity znajdują się obiekty takie, jak: „Ericus Office” budynek dla Der 
Spiegel Media Group – 2007-2010 – proj. Hennig Larsen; Elbphilharmonie – proj. 
Herzog& de Meuron – w trakcie realizacji. Przebudowa z nadbudową spichlerza 
Kaiserspeicher stanowiącego punkt orientacji dla dawnego portu hamburskiego na Łabie 
(37 m wys., duże audytorium – 2150 miejsc, małe – 550 miejsc, hotel - 250 pokoi); Coffee 
Plaza – proj. Richard Meyer & Partners; Budynek biurowy „Unilever” – realizacja 2009 - 
2011 r., proj. Biuro Behnisch – Stuttgart; Vasco da Gama Platz  i Marco Polo 
Terrassen – przestrzenie publiczne na terenie  Haven-City; S11 Office Complex – proj.  
Juergen H. Mayer w starej części miasta na pograniczu z HavenCity i Speicherstadt. 
 
5 dzień 19.09.2012 (środa) 
Hamburg  
Dalsze zwiedzanie Hamburga: Kunsthalle – budynek w stylu historycznym – rozbudowa – 
proj. Oswald Mathias  Ungers - realizacja 1997r.; Beatles Plaza – plac ku czci Beatelsów 
w dzielnicy Altona - 2008 r.- 5 postaci i płyta z czarnego granitu średnicy 29 m. 
Rejs po rzece Łabie (niem. Elbe) oraz spacer nadbrzeżem przez St. Pauli - waterfront 
rzeki Łaby. Rewitalizacja nabrzeża Łaby w kierunku portu Altona realizowana jest jako 
„Sznur Pereł” – Perlenkette: Fischauktionhalle, Neumühlen itd. St. Pauli – Empire 
Riverside Hotel – proj. David Chipperfield – zabudowa części terenu dawnego browaru 
Bavaria; Hotel East – przebudowa i nadbudowa starego budynku.  
Do obejrzenia również Alter Elbtunnel z 1911 r.– tunel pod Łabą – dwie rury dług. 427 
m,  na głębokości 12 m z 4 windami.  
W planie do obejrzenia nowe realizacje a m. in.:  



Dockland – 2002-2005, proj. BRT ( Bothe, Richter,Teherani ) – budynek biurowy 
zrealizowany na miejscu starego terminalu promowego. 

 
Dockland – Hamburg        Foto: Ula Madeja 

Przejazd na nocleg do Bremy.  
 
6 dzień 20.09.2012 (czwartek) 
Brema  „Universum” – Centrum Nauki – proj. Thomas Klumpp, realizacja 2000r.,  
w 2007 r. powiększone  o  Schau-Box i przestrzeń zewnętrzną  Entdecker Park  
o pow. 5000 m.kw. – parku z miejscami zabaw dla dzieci m. in. zabaw z wodą.  

 Park przy Universum – Brema;     Foto: http://www.viatoura.de/universum-science-center/fotogalerie/4.html 

 



Przejazd do Bremerhaven. Zwiedzanie Bremerhaven; Zagospodarowanie terenów 
przywodnych rzeki Wezery – waterfront Starego Portu (Alter Hafen) z budynkami 
Hochhaus i Klimahaus  

Klimahaus – Bremerhaven   Foto: http://www.noe.de/klimahaus-bremerhaven.html 

- najbardziej popularnym obiektem edukacyjnym w Niemczech w roku jego otwarcia 
(czerwiec 2009 r.). Zwiedzanie Klimahaus – „wyprawa wokół Ziemi po 8-ym południku 
dług. wsch.”, na którym leży Bremerhaven. Na tymże nabrzeżu mamy w planie do 
obejrzenia również: Zoo Am Meer – 2000-2004r., Deutsches Auswandererhaus 
(Niemiecki Dom Emigranta) – 2005r., nagrody: „European Museum of  the Year Award“ – 
2007 r., „The Best in Heritage Award“ – 2008r.oraz Deutsches Schiffahrtsmuseum 
(Muzeum Żeglugi) –proj. Hans Scharoun - 1970- 1976 ( przebudowa – 2000 r.). 
Powrót na nocleg do Bremy.  
 
7 dzień 21.09.2012 (piątek) 
Brema; wyjazd w kierunku Olsztyna 
Spacer po Starym Mieście w Bremie - Stare Miasto wpisane w 2004 r. na listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Wyjazd w kierunku Olsztyna. Nocleg i kolacja w hotelu w okolicach Szczecina.  
 
8 dzień 22.09.2012 (sobota) 
Powrót do Olsztyna  
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KOSZTY WYJAZDU: 
1. „SARPOWIEC” do 30 lat    1350zł 
2. „SARPOWIEC” do 40 lat   1700zł 
3. „SARPOWIEC” pow. 40 lat    2000zł 
4. Współmałżonek „SARPOWCA”   2400zł 

oraz członek Izby Architektów, Izby  
Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenia  
Architektów Krajobrazu, Stowarzyszenia  
Konserwatorów Zabytków itp. 

5. Uczestnik niezrzeszony    3000zł 
Warunek skorzystania z powyższej zniżki „SARPOWCA”: przesłanie informacji z biura 
odpowiedniego oddziału SARP, że uczestnik ma opłacone składki do końca czerwca 
2012r lub zapisanie się do Oddziału SARP.  
 
Wpłaty należy dokonać w dwóch ratach: 
Rata pierwsza – kwota 1000zł wpłacona w momencie zapisu na listę wyjazdu 
Rata druga – kwota pozostała wpłacona w terminie do 09.08.2012 

Wpłaty na konto Biura Podróży Traveland Olsztyn: 
Pekao S.A. O/Olsztyn   30 1240 5598 1111 0000 5025 3876 
W tytule wpłaty proszę wpisać „SARP/1509 + nazwisko uczestnika” 

 
CENA  OBEJMUJE: 

1. Przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, wc, barek), w którym będą 
dwa stoliki z dodatkowymi 8 miejscami ogólnodostępnymi (aby wygodnie spożyć 
posiłek w drodze, porozmawiać, rozłożyć mapy, pośpiewać itp.) 

2. 7 noclegów ze śniadaniami w hotelach lub pensjonatach (w czystych pokojach  
2-osobowych z łazienkami). Wszystkie noclegi w hotelach – nie będzie noclegów 
w autokarze.  

3. 1 obiad w dniu wyjazdu na terenie Polski (przed granicą) 
4. 3 obiady w restauracjach na terenie Niemiec 
5. 1 obiadokolacja w hotelu w drodze powrotnej 
6. Unikatowy program przygotowany przez organizatorów wyjazdu (architektów)  
7. Profesjonalnie przygotowany pilot grupy ze znajomością zwiedzanych regionów 

oraz znajomością języka niemieckiego 
8. Korzystanie ze słuchawek w trakcie zwiedzania miast /pilot z mikrofonem/. 
9. Ubezpieczenie NW, KL, bagaż; 

 
CENA  NIE OBEJMUJE: 

1. Kosztów biletów wstępu - łącznie 55,50 €, tj. Oceaneum, rejs statkiem, park przy 
Universum w Bremie, Klimahaus 

2. Kosztu degustacji marcepana – ok. 12,0 €  
3. 2 obiadów na terenie Niemiec – koszt ok. 20,0 € za obiad (wg upodobań) 
4. Ciepłego posiłku w drodze powrotnej na terenie Polski.  

 
ZAPISY NA WYJAZD: 

1. Zapisy prowadzimy w biurze SARP O/Olsztyn – kontakt tel. 89 5273357   
w godzinach pracy biura:  poniedziałki i czwartki 17.00-20.00; wtorki, środy i piątki 
13.00-15.00; e-mail: olsztyn@sarp.org.pl; Kierownik biura SARP: Joanna 
Perzanowska. Przy zapisie należy podać: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon  
i przynależność do SARP lub innej organizacji. Uczestnicy wypełniają formularz 
zgłoszeniowy, który udostępnia biuro SARP.  

2. Planowana wielkość grupy – ok. 25 osób.  
SARP O/Olsztyn - organizator 

 

mailto:olsztyn@sarp.org.pl

