Warszawa, 12.04.2022 r.
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,
Działając na podstawie § 47 Statutu Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz § 1 Regulaminu Walnego
Zebrania Członków Oddziału - zwołuję Zwyczajne Sprawozdawczo-Programowe Walne Zebranie
Członków Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich,
które odbędzie się:
w sobotę 14 maja 2022 roku
w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich przy ulicy Foksal 2 w Warszawie
i rozpocznie się o godzinie 9.00.
Ramowy program Zebrania przesyłam w załączeniu.
Jednocześnie informuję, że pełen program Zebrania, sprawozdanie Zarządu Oddziału i inne materiały,
które mają być rozpatrzone podczas Zebrania zostaną wysłane członkom OW SARP pocztą
elektroniczną do dnia 29 kwietnia br., a także od tego dnia będą dostępne w wersji papierowej
w Biurze Oddziału.
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Oddziału i bardzo ważnym wydarzeniem
podsumowującym dotychczasową ponad dwuletnią kadencję Zarządu. Podczas Walnego Zebrania
przedstawimy Koleżankom i Kolegom zakres prac Zarządu w ostatnich ponad dwóch latach
i przedyskutujemy kierunki naszej dalszej działalności.
Będzie to przede wszystkim okazja do spotkania się po trudach pandemii. Jak wiecie, wiele
z działań Stowarzyszenia przenieśliśmy do Internetu, ale to nie to samo co wymiana myśli na spotkaniu
na żywo. Nadal musimy dbać o bezpieczeństwo i ostrożność zostanie z nami na długo. Mamy jednak
nadzieję, że majowa aura pozwoli na spotkanie przy otwartych drzwiach i spacerach w ogrodzie na
Foksal. A ten pięknieje każdego dnia. Poza budzącą się roślinnością do życia, ucieszy Was pewnie
rozbiórka namiotu na tyłach pawilonu. Zarząd Główny konsekwentnie realizuje plan przywrócenia
Foksal jego świetności.
Ten czas pandemii nazywałam „uśpionym potencjałem”. Stworzyliśmy bazę, fundament do
działań. Czasem z jakiejś drogi zawracaliśmy, ale wydaje się, że teraz przed nami mniej zakrętów.
Zainicjowane dwa lata temu programy i działania, teraz zaczynają kiełkować i wymagają opieki. Jak
widzieliście pod skrzydła OW SARP trafiła „kultowa” wystawa „Plany na przyszłość”, której nadajemy
zgodnie z prośbą Centrum Łowicka nową nazwę i trochę inny wymiar. Cykl „W centrum” może stać się
nowym kultowym cyklem realizowanym wspólnie z WAPW i Miastem Stołecznym Warszawa. Na letnią
aurę czekają „Śniadania OW SARP”, które przyciągnęły na kocyk do ogrodu w zeszłym roku wiele osób.
Chcemy Was zaprosić do wspólnego działania i kreowania postpandemicznego programu OW
SARP. Zbudowane relacje z naszymi partnerami pokazały, że wspólnymi siłami nawet pandemię można
przetrwać a wartości, które chcemy rozpowszechniać dzięki naszym inicjatywom, są spójne
z działaniami CSR biznesu. Jednak każde działanie potrzebuje opiekuna, najpierw do zaprojektowania
a potem pilotowania jak po złożeniu wniosku w urzędzie. Jako największy oddział, mamy niesamowitą
siłę oddziaływania na rzeczywistość i nasz głos jest słyszany i ma znaczenie.
Nie sposób pominąć faktu, że postpandemiczna rzeczywistość nie jest tą, którą pamiętamy
sprzed dwóch lat. Także wojna w Ukrainie zmieni XXI wiek i w świetle tych wydarzeń wspólnota wydaje
się dodatkowo nabierać znaczenia. Wielokrotnie w historii doświadczaliśmy siły „solidarności” i teraz
przyszedł czas na napisanie kolejnego rozdziału w tej księdze. Pomoc humanitarna, choć nie stoi
literalnie w statucie Stowarzyszenia, to empatia i humanitaryzm jest elementem etyki nie tylko
zawodowej, ale rozumianej jako człowieczeństwo. Od pierwszych dni wojny podjęliśmy działania
pomocowe. Opowiemy o inicjatywach i o potrzebach. A na majowym spotkaniu być może będzie już
widać efekty naszych prac.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z materiałami, które wkrótce zostaną udostępnione
oraz do wzięcia udziału w Zebraniu. Zachęcam też do wcześniejszego przekazania uwag do
przygotowanych dokumentów, które będą omawiane na Zebraniu.
Proszę także o deklaracje dotyczące chęci pracy w Komisjach Zebrania: uchwał i wniosków,
skrutacyjnej i mandatowej.
Uprzejmie proszę o aktualizację danych kontaktowych, jeśli uległy one zmianie w ostatnim
czasie. W razie wszelkich wątpliwości zapraszam do kontaktu z naszym Biurem.
Mam szczerą nadzieję, że spotykając się w maju będziemy już mówić o rozwiązaniach na czas
pokoju i odbudowy.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,

Prezes OW SARP
Marta Sękulska-Wrońska, architekt

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w zebraniu do
dnia 29.04.2022 r. (najpóźniej) na adres: walne@sarp.warszawa.pl lub telefonicznie +48-22 826 74 39.
Oddział Warszawski SARP
00-366 Warszawa, ul. Foksal 2 (parter)
tel. 22 826 74 39
biuro@sarp.warszawa.pl
Konto bankowe do wpłat składek członkowskich i FPK:
Bank Millennium SA: 42 1160 2202 0000 0000 2748 2961

