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Biuro ZG SARP

WALNY ZJAZD DELEGATÓW SARP’2022 –
sprawozdawczo-programowy

Zarząd Główny SARP, zgodnie z Uchwałą nr 54 z dnia 18 stycznia 2022 roku informuje, że Walny
Zjazd Delegatów SARP sprawozdawczo-programowy  odbędzie się w dniach 24-25 czerwca
2022 roku (piątek,  sobota)  w siedzibie SARP w Warszawie przy ul.  Foksal 2 – w formie
stacjonarnej.

 

Marek Szeniawski

Sekretarz Generalny SARP

Biuro ZG SARP

Apel SARP w sprawie pomocy dla Kolegów
Architektów z Ukrainy
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Biuro ZG SARP

Projektantki_ci dla Ukrainy

Narodowy  Instytut  Architektury  i  Urbanistyki  i  Oddział  Warszawski  SARP  buduje  bazę  osób  i  firm  z
branż kreatywnych, które oferują pomoc w znalezieniu pracy osobom dotkniętym skutkami inwazji
Rosji na Ukrainę. Poszukiwane formy pomocy obejmują zarówno pracę na dłuższy czas - dla osób
planujących pozostanie w Polsce; pracę dorywczą - dla osób potrzebujących wsparcia i stabilizacji
finansowej  w czasie pobytu w Polsce;  pomoc dla studentów -  płatne staże;  pracę zdalną -  dla osób,
które nie chcą lub nie mogą opuścić Ukrainy, a utraciły miejsce zatrudnienia. 

Link do formularza: https://forms.office.com/r/JsMuZ1gnG

W miarę możliwości w pytaniach otwartych prosimy o odpowiedzi w języku polskim i angielskim.

Informacje zostaną przekazane do instytucji, organizacji, biur i osób prywatnych w Ukrainie - w języku

https://forms.office.com/r/JsMuZ1gnGK
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polskim, angielskim i ukraińskim. NIAiU będzie kierowało osoby poszukujące pomocy do konkretnych
pracowni lub regionalnych oddziałów SARP, IARP, Instytutu Dizajnu w Kielcach. Poszukujemy pomocy
dla osób z różnym wykształceniem, wykonujących różne zawody związane z architekturą (nie tylko
projektowanie  architektoniczne),  wzornictwem,  projektowaniem  graficznym,  projektowaniem  mebli,
kulturą  itp.

Zebrane w formularzu informacje posłużą do budowy bazy, dostępnej na stronie www.niaiu.pl.

Dodatkowe informacje na temat inicjatywy:

NIAiU: ukraina@niaiu.pl, (Kacper Kępiński)
IDK: info@idkielce.pl
Oddział Warszawski SARP: kontakt@sarp.warszawa.pl (Oliwia Dec-Wolszczak)

 

 

Biuro ZG SARP (SARP Biuro ZG SARP)

MOJE MIASTO – TU DZIEJĄ SIĘ RZECZY
NIEZWYKŁE. 9. edycja konkursu
organizowanego w ramach programu
Kształtowanie Przestrzeni

MOJE MIASTO – TU DZIEJĄ SIĘ RZECZY NIEZWYKŁE
9. edycja konkursu organizowanego w ramach programu Kształtowanie Przestrzeni

 

Organizatorzy programu edukacyjnego Kształtowanie Przestrzeni zapraszają młodzież do udziału w 9.
edycji konkursu odbywającej się w roku 2022 pod hasłem MOJE MIASTO – TU DZIEJĄ SIĘ RZECZY
NIEZWYKŁE.

 

Program Kształtowanie Przestrzeni  to szereg działań skierowanych do młodzieży w wieku 12-19 lat
zainicjowanych w 2014 roku przez Izbę Architektów Rzeczpospolitej  Polskiej.  Konkurs jest równie
ważną jego częścią jak zajęcia warsztatowe prowadzone przez architektów – edukatorów.

Dlaczego  powszechna  edukacja  architektoniczna  jest  taka  istotna?  Ponieważ  jakość  polskiej
przestrzeni  nie  zależy  wyłącznie  od  architektów.  Celem  naszego  programu  jest  rozwijanie
świadomości przestrzeni, w której się poruszamy i którą zamieszkujemy, uwrażliwienie młodzieży na
problemy przestrzenne,  środowiskowe i  społeczne,  a także m.in.  zwrócenie uwagi  na regionalne
tradycje architektoniczne i urbanistyczne oraz budowanie tożsamości kulturowej  - tłumaczy Anna
Kulińska krajowy koordynator programu Kształtowanie Przestrzeni.

 

http://www.niaiu.pl/
mailto:ukraina@niaiu.pl
mailto:info@idkielce.pl
mailto:kontakt@sarp.warszawa.pl
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W bieżącej  edycji  konkursu  młodzież  ma  za  zadanie  wcielić  się  w  rolę  przewodnika  po  swojej
miejscowości.  Pokazać  to,  czego  nie  można  dowiedzieć  się  z  oficjalnych  materiałów  promocyjnych.
Opowiedzieć  o  swoich  ulubionych  miejscach,  budynkach  i  widokach,  ludziach  oraz  lokalnych
tradycjach. Przedstawić ciekawe historie związane z miejscowością, które wydarzyły się naprawdę lub
tylko w wyobraźni.  Organizatorzy oczekują,  że uczestnicy konkursu przyjrzą się dokładnie swojej
miejscowości i w ciekawy oraz zaskakujący sposób zaprezentują w formie planszy to, co niezwykłego
udało im się odkryć. Praca konkursowa dotyczyć może dowolnego miasta, wsi, lub części miejscowości
np.  dzielnicy,  placu,  parku czy ulicy.  Miasto  może grać  rolę  pierwszoplanową lub stać  się  tłem
rozgrywających się w nim zdarzeń. W każdej miejscowości można znaleźć coś unikatowego, coś, co
odróżni ją od wszystkich innych miast. Wszędzie mogą dziać się rzeczy niezwykłe.

 

Konkurs  w  ramach  programu  Kształtowanie  Przestrzeni,  dla  nas  architektów,  jest  konkursem
szczególnym.  Pokazuje bowiem spojrzenie na budynki, na ich otoczenie, na krajobraz oczami osób,
które w tej przestrzeni mieszkają, uczą się, bawią, odpoczywają. My - zawodowcy - w każdej edycji
tego konkursu uczymy się jak można widzieć tę przestrzeń inaczej. Już nie pod kątem zawodowym,
tylko pod kątem właśnie tych, którzy tę przestrzeń użytkują. -  mówiła Małgorzata Pilinkiewicz
Prezes Izby Architektów RP podsumowując zeszłoroczną edycję.

 

Pula nagród w konkursie to aż 20.000 zł. Plansze w wersji elektronicznej należy przesłać mailem do 20
maja 2022 r. Prace oceniane są w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe (klasy 6-8) oraz
szkoły  ponadpodstawowe.  Rozstrzygnięciu  konkursu  zwyczajowo  towarzyszy  uroczysta  gala
organizowana  w  czerwcu  w  Warszawie.  W  warunkach  pandemicznych  gala  odbywa  się  online.
Zwycięzcy  otrzymują  nagrody  rzeczowe,  ale  szkoły  lub  inne  placówki  edukacyjne,  które  są
reprezentowane przez zwycięzców - zdobywają nagrody pieniężne.

Partnerami Izby Architektów RP w realizacji programu Kształtowanie Przestrzeni są Fundacja Promocji
Architektury  Stowarzyszenia  Architektów  Polskich  SARP  oraz  firma  Fakro.  Konkurs  objęty  jest
patronatem Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego,  Narodowego Instytutu Architektury i
Urbanistyki,  Narodowego  Centrum  Kultury,  Narodowego  Instytutu  Dziedzictwa,  Polskiego
Stowarzyszenia  Budownictwa  Ekologicznego  PLGBC.  Patronatem  medialnym  objęły  wydarzenie
Architektura & Biznes, Architektura Murator i Zawód: Architekt.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: www.ksztaltowanieprzestrzeni.pl/konkurs2022

 

Kontakt do organizatorów:

Anna Kulińska

tel. 605 682 076

mail: a.kulinska@izbaarchitektow.pl

http://www.ksztaltowanieprzestrzeni.pl/konkurs2022
mailto:a.kulinska@izbaarchitektow.pl
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