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Koleżanki i Koledzy Architekci!
Z przyjemnością chciałbym oznajmić, że w piątek swoją działalność rozpoczął nowy Zarząd SARP
Oddział Koszalin. Dzięki wyborowi dokonanemu przez Walne Zebranie Oddziału mam zaszczyt
przewodzić tym zebraniom jako nowo wybrany prezes Oddziału. Pierwsze posiedzenie Zarządu było
bardzo owocne i mamy nadzieję, że uda nam się wprowadzić w czyn choć część pomysłów
dotyczących promocji architektury, architektów jak i samego oddziału. O wszystkich wprowadzanych
pomysłach będziemy informować na bieżąco.
Za znamienne uznaję, że pierwszą uchwałę jaką podjęliśmy jest uchwała mające realny wpływ na
naszą rzeczywistość i poprawiająca wizerunek miasta Koszalina. Kol. Wojciech Subalski
zaproponował, że zajmie się sprawą nielegalnych reklam degradujących nasze miasto. Podjęliśmy
więc uchwałę o udzieleniu mu pełnomocnictwa, aby toczył tę nierówną walkę w imieniu naszego
Oddziału.
Zapraszam wszystkich członków naszego oddziału, aby choć na chwilę oderwali się od codziennych
obowiązków i zrobili mały remanent spraw, które dotyczą nie tylko szeroko pojętego projektowania
architektonicznego, ale też otaczającej nas rzeczywistości.
Pozwolę sobie zacytować fragment preambuły z projektu nowego Statutu SARP:
„prawda, zaufanie, wspólnota, piękno, to podstawowe ustalenia, które Stowarzyszenie Architektów
Polskich (SARP) utrwala jako prawo w swoim statucie. Celem Stowarzyszenia Architektów Polskich
(SARP) jest współudział w kreowaniu nowoczesnego oblicza kraju, jego kultury, cywilizacji i
społeczeństwa obywatelskiego w podstawowym założeniu szacunku dla ponad tysiącletniej historii.”
To właśnie na nas, architektach i urbanistach ciąży obowiązek dbania o otacząjący nas porządek. To
od nas zależy, czy będziemy się biernie przyglądać jego degradacji albo niekontrolowanemu
rozwojowi, czy weźmiemy odpowiedzialność w nasze ręce i razem będziemy kształtować otaczający
nas świat. Apeluję do Was, o zgłaszanie pomysłów, na to w jaki sposób my jako Oddział możemy
czynnie działać na rzecz naszych społeczności. Organizujmy konkursy architektoniczne, ale też uczmy
dzieci w szkołach i przedszkolach. „Walczmy” o każdą ulicę, aby była piękniejsza i aby mieszkańcom
żyło się tam lepiej. Działajmy tak abyśmy mogli być dumni z naszej pracy, gdyż ulepszanie tego świata
jest właśnie istotą naszego zawodu.
Czekam na pomysły, wsparcie oraz czynne działania.
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