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TOWARZYSTWO   
URBANISTÓW POLSKICH     
ODDZIAŁ W POZNANIU                      

 
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA 

 
DZIEŃ URBANISTY 

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA – OD POMYSŁU DO REALIZACJI 
 
 

Organizatorzy: 
Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu 
Międzynarodowe Targi Poznańskie 
Współpraca: 
Związek Miast Polskich 
Bank Gospodarstwa Krajowego 
 

13 stycznia 2011 roku, pawilon nr 3, Sala Zielona MTP. 

 

PROGRAM KONFERENCJI: 

� Uroczyste otwarcie.(11.00) 

� Ogłoszenie wyników XX konkursu „Moja Wielkopolska” (11.15) 

� sesja I – przedpołudniowa (11.30 – 13.00) PREZENTACJE 

− Międzychód – udział społeczności w procesie tworzenia przestrzeni publicznych 
wystąpienie burmistrza, przedstawiciela społeczności  
Bartosz Kaźmierczak Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej  

− Specyfika projektowania zieleni przyulicznej 
Agnieszka Szulc, Naczelnik Terenów Zieleni Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu 

− Bełchatów – rewitalizacja przestrzeni publicznych 
Małgorzata Stasiuk-Mordalska, Koordynator Projektu Rewitalizacji Centrum Miasta, UM. Bełchatowa   

� Przerwa kawowa (13.00 – 13.30) 

� sesja II – popołudniowa (13.30 – 15.30) PREZENTACJE 

− Brama Zachodnia w Poznaniu 
Adam Kijowski, projektant prowadzący, Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu  

− Suchy Las – partnerstwo publiczno–prywatne jako sposób na realizację przestrzeni 
publicznej  
wystąpienie wójta, inwestora i projektanta 

− Przestrzeń publiczna – od teorii do praktyki, na podstawie własnych realizacji 
Justyna Martyniuk-Pęczek, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej  

− Karta Przestrzeni Publicznej   
Grzegorz Buczek, wiceprezes ZG TUP, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej 

− Inicjatywa JESSICA – szansa na rewitalizację polskich miast 
Bank Gospodarstwa Krajowego 
 

 
� DYSKUSJA (15.30 – 16.00) 

� PODSUMOWANIE i ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI  

� Poczęstunek 
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•  ZAPROSZENIE 
 
     Zarząd Oddziału serdecznie zaprasza do udziału w konferencji:  

 
IV DZIEŃ URBANISTY  
PRZESTRZEŃ PUBLICZNA - OD POMYSŁU DO REALIZACJI 
13 I 2011 r. godz. 11.00-16.00 - w ramach Targów BUDMA, MTP 
 
Zagadnienie przestrzeni publicznej omawiano już wielokrotnie. Powstało wiele dokumentów teore-
tycznych o tym jak stworzyć wartościową i dobrze funkcjonującą przestrzeń. Niestety często zdarza 
się, że teoria mija się z praktyką - projekty gwarantujące w swoich założeniach sukces w zderzeniu z 
rzeczywistością okazują się porażką. 
Poprosiliśmy przedstawicieli gmin, społeczności lokalnych, projektantów planów miejscowych, archi-
tektów, inwestorów- twórców przestrzeni publicznych w naszych miejscach zamieszkania, aby opo-
wiedzieli o problemach, które musieli pokonać na etapie partycypacji w procesie tworzenia przestrzeni 
publicznej, o swoich doświadczeniach oraz efektach wspólnej pracy.   
Prezentacje zostaną poddane specjalistycznym komentarzom. 
 
Podczas konferencji zostaną wręczone nagrody w jubileuszowej edycji konkursu „Moja Wielkopol-
ska”. 
 
Szczegóły w załączniku. Udział w konferencji jest bezpłatny po uprzedniej rejestracji do dnia 6 stycz-
nia poprzez naszą stronę: www.tup.poznan.pl, gdzie umieszczane będą wszelkie aktualizacje progra-
mu lub telefonicznie:660 057 116. 
 
 
•  ZEBRANIE ODDZIAŁU I SPOTKANIE NOWOROCZNE 
 
     Zarząd Oddziału serdecznie zaprasza na zebranie Oddziału oraz spotkanie noworoczne, które od-
będzie się 27 stycznia 2011 r. o godz. 17.00 w siedzibie SARP.  Po części oficjalnej, podczas której 
podsumujemy miniony rok oraz omówimy sprawy bieżące, nastąpi część nieoficjalna z poczęstun-
kiem. Ze względów organizacyjnych prosimy o informację o Państwa przybyciu lub rezygnacji 
z udziału w spotkaniu (kontakt: 660057116). 
 
 •  ŻYCZENIA 
 
Mając nadzieję, iż radość płynąca z Bożego Narodzenia nadal gości w Państwa sercach Zarząd Od-
działu składa najserdeczniejsze życzenia wszystkim Członkom i ich bliskim wszelkiej pomyślności 
w nadchodzącym roku. 
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