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dowe, a  organizacja techniczna wystaw pozostawiała wiele 
do życzenia. Wystaw sekcji krajowych UIA prawie nie było.

Najciekawsze wystawy były prezentowane w głównym 
budynku starej fabryki Lingotto, w tym współczesna architek-
tura Gruzji, na której pojawił się niespodziewanie Prezydent 
Saakaszwili. 

Region II UIA okazał się organizmem całkowicie niezdol-
nym do spójnego przedstawienia na Kongresie dorobku 
architektonicznego krajów do niego przynależnych, a sama 
organizacja wykładów i innych akcji, odbywających się w od-
ległych lokalizacjach, uniemożliwiała dokonanie spokojnego 
wyboru i uczestnictwa, ponieważ organizatorzy dokonywali 
częstych i nie awizowanych wcześniej zmian miejsca i godzi-
ny wydarzeń.

Nie najlepsza organizacja Kongresu była dość powszech-
nie komentowana, a kulminacja złej passy osiągnęła swój 
szczyt podczas Walnego Zgromadzenia UIA. W ostatnim dniu 
Zgromadzenia, w którym miały się odbyć wybory nowego 
Prezydenta, przybywających na obrady czekała wstrząsająca 
wiadomość – nad ranem zmarł nagle niemal stuprocentowy 
kandydat,  włoski architekt Giancarlo IUS.

Nie powinno się oczywiście na podstawie tego tragicz-
nego wydarzenia wyciągać zbyt daleko idących wniosków 
co do przyszłości wielkiej światowej organizacji. Z obser-
wacji innych faktów, częściowo opisanych tu wyżej wynika 
jednak, że UIA znajduje się w jakimś kryzysie, przynajmniej 
co do jej regionalnej struktury. 

Warto o tym podyskutować, tym bardziej że głosy 
co do potrzeby naszego członkostwa w UIA pojawiły się 
w SARP zarówno przed Kongresem w Turynie jak i w trakcie 
jego trwania. 

Na koniec fakt godny zauważenia. Niemcy nie mieli swo-
jej wystawy narodowej. Natomiast jakby na uboczu wszyst-
kich „wielkich” wydarzeń kongresowych, w małej sali obiektu 
Lingotto zaprezentowali wystawę projektów młodych archi-
tektów, zrealizowanych poza granicami Niemiec. Wystawa 
była profesjonalnie przygotowana, z recepcją i silnym wspar-
ciem czołowych niemieckich mediów. Na niewielu przykła-
dach pokazała potencjał architektury niemieckiej, jej wysoką 
jakość, promując jednocześnie umiejętność w działaniu poza 
granicami kraju i talenty swoich młodych twórców.

Krzysztof Bojanowski
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Z obowiązku, ale bez 

satysfakcji zabieram 
się do napisania tej notatki 
do Komunikatu SARP. Wiele 
ku temu powodów, a najważ-
niejsze spróbuję jakoś zapi-
sać, aby podzielić się z czy-
telnikami własnymi, chociaż 
niewesołymi ref leksjami 
kongresowymi.

Przygotowaliśmy wiele. 
Podobnie jak na poprzednie 

przywieźliśmy wystawę projektów – laureatów dorocznych 
nagród sarpowskich za lata 2004, 2005, 2006. 

W ramach prezentacji II Regionu UIA okazałą wystawę 
opracowaną przez krakowski Oddział SARP – Kraków 2012, 
przywiózł senator Janusz Sepioł, a referat merytoryczny Ro-
muald Loegler – jako oficjalny głos SARP. 

Wśród programów roboczych UIA - Ewa Kuryłowicz i Jerzy 
Uścinowicz prezentowali ciekawą wystawę w tematyce „Miej-
sca duchowe”; Krzysztof Chwalibóg kierujący programem „Ar-
chitektura dla wszystkich” pokazał wystawę i wręczył nagrody 
w rozstrzygniętym już na miejscu w Turynie konkursie na do-
stępność obiektów publicznych; Dariusz Śmiechowski był 
uczestnikiem zespołu, który w ramach programu „Architektu-
ra i dzieci” przygotował wystawę o kształceniu najmłodszych.

Wydawałoby się więc, że nasz udział w Kongresie był zna-
czący. Tak jednak nie było. 

Wystawa główna SARP wykonana na ostatnią chwilę, 
prezentowała bardziej zamysł artystyczny autora układu 
graficznego niż nagrodzone obiekty architektoniczne. Sama 
lokalizacja wystawy okazała się fatalna, była nie przy samym 
wejściu, ale przy wyjściu technicznym z niezbyt wypełnionej 
stoiskami olbrzymiej hali. Obok, przy użyciu organizacyjnych 
zabiegów i osobistej determinacji senatora Sepioła udało się 
zawiesić wystawę Kraków –2012. Brakowało dobrego oświet-
lenia, natychmiast zaginęły krzesła i stół, a z opłaconego 
wyposażenia stoiska do końca pozostał tylko kosz na śmie-
ci. W ogóle cała hala była zdominowana przez komercyjne 
prezentacje poszczególnych regionów Włoch oraz izby zawo-

Kultury, żeby w pełni pokazać dorobek i możliwości polskich 
architektów. 

Uważam też, że niedobrze się stało, że w Kongresie 
nie wzięła udziału Izba Architektów. Wspólnie osiągnęlibyśmy 
znacznie więcej. Takie państwa jak Hiszpania, Francja a nawet 
Gruzja miały wsparcie swoich rządów i samorządów.

Jestem pod szczególnym wrażeniem pracy kolegów, 
dzięki którym środowisko polskich architektów było na Kon-
gresie zauważone i mogliśmy się zaprezentować szerszemu, 
światowemu gronu architektów.

Na specjalne podziękowanie zasługują :
ekspozycja SARP, w którą największy wkład włożyli kol. 
kol. Jerzy Grochulski i Krzysztof Bojanowski
ekspozycja SPIRITUAL PLACES kol. kol. Ewy Kuryłowicz 
i Jerzego Uścinowicza 
ekspozycja Kraków 2012 – kol. Janusza Sepioła oraz 
Romualda Loeglera 
oraz ekspozycja  Przyjazne Przestrzenie II Regionu UiA 

Bożenny i Krzysztofa Chwalibogów.
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