
 

 

KOMUNIKAT TUP – POZNAŃ 
MARZEC 2016 R. (NR 1/16) 

 

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! 

Od ostatniego komunikatu minęło kilka miesięcy – bardzo pracowitych miesięcy, w których nasz 
Oddział działał szczególnie aktywnie. Niniejszy komunikat podsumowuje wszystkie najważniejsze 
wydarzenia minionego okresu. Zapraszamy do lektury.  

Przy okazji pragniemy złożyć Wam Koleżanki i Koledzy świąteczne życzenia. Święta Wielkiej Nocy to 
czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę ducha i życia. Życzymy Wam, aby te dni 
przyniosły radość, pokój oraz wzajemną życzliwość.  

Zarząd Oddziału 

 

 

 

 

JUBILEUSZ 90-LECIA KOL. HENRYKA SUFRYDA 
 

Uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu 90-lecia Kol. Henryka Sufryda odbyło się 14 grudnia 2015 r. 
o godzinie 18.00 w lokalu „Cafe Przymiarka" przy ul. Wyspiańskiego 15 w Poznaniu.  

Jubilatowi złożono serdeczne życzenia i odczytano list gratulacyjny. Spotkanie upłynęło w miłej 
atmosferze przy wspomnieniach, rozmowach i lampce wina. Podczas wieczoru można było zapoznać 
się z ekspozycją poświęconą życiorysowi i osiągnięciom szacownego gościa.   

Kolega Henryk Sufryd jest Członkiem Honorowym Towarzystwa Urbanistów Polskich, a zarazem 
postacią powszechnie znaną i szanowaną. Sprawiają to zarówno rozległe doświadczenia i osiągnięcia 
zawodowe jubilata, ale również cechy jego osobowości – niezwykła aktywność, otwartość 
i zaangażowanie, towarzyszące mu stale pomimo szacownego wieku. Jest On wzorcowym przykładem 
świadomego i zaangażowanego obywatela, człowieka ceniącego zarówno postęp jak i tradycję, 
a jednocześnie bardzo miłym Kolegą i zawsze interesującym rozmówcą. 

Zdając sobie sprawę z ogromnej roli jaką odegrał Kol. Henryk Sufryd w tworzeniu struktur planowania 
przestrzennego oraz kształtowaniu przestrzeni Poznania i Wielkopolski, w tym miejscu pragniemy 
przytoczyć jedynie najważniejsze fakty z życiorysu jubilata. Bardziej rozbudowaną sylwetkę jubilata 
można znaleźć na naszej stronie internetowej.  

W latach 1955-1958 był organizatorem i kierownikiem pierwszej w kraju Wojewódzkiej Pracowni 
Urbanistycznej w Poznaniu. Z kolei w okresie 1961-1975 pełnił funkcję kierownika Powiatowej 
Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu, a następnie do 1982 r. kierownika zespołu w Wojewódzkim 
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Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu. Lata 1983-1990 to praca „Inwestprojekt” i tym samym 
ważny czas związany ze stanowiskiem generalnego projektanta zespołu osiedli mieszkaniowych 
Piątkowo w Poznaniu. Kolejna dekada upłynęła Kol. Sufrydowi w poznańskim Biurze Projektów Dróg 
i Mostów przy realizacji autostrad A2 i A4. Po dziesięcioleciach pracy w rozmaitych jednostkach 
od 2000 r. jubilat zaczął realizować się zawodowo we własnej pracowni autorskiej. 

Urbanistyczny dorobek zawodowy jubilata obejmuje liczne plany ogólne miast Wielkopolski oraz 
szereg planów szczegółowych. Natomiast realizacje w dziedzinie architektury dotyczą osiedli 
mieszkaniowych w zabudowie wielorodzinnej, budynków jednorodzinnych, budynków użyteczności 
publicznej i obiektów przemysłowych. Wysoki poziom prac został doceniony m.in. w postaci nagród 
na poziomie ministerialnym w latach 1964, 1976 i 1988.  

Równolegle do pracy zawodowej Kol. Henryk Sufryd prowadził działalność dydaktyczną – wykłady 
i seminaria w zakresie urbanistyki oraz architektury na poznańskich uczelniach wyższych (Państwowa 
Szkoła Sztuk Plastycznych, Akademia Rolnicza, Politechnika Poznańska). 

Ważne miejsce w życiu Kol. Henryka Sufryda zajmuje praca społeczna. W 1953 r. był On jednym 
z założycieli poznańskiego Oddziału TUP, a następnie sprawował różne funkcje w Zarządzie Oddziału. 
W roku 1993 r. został uhonorowany godnością Członka Honorowego TUP. Od 1952 r. jest również 
aktywnym członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich, za co w 2001 r. wyróżniony został Złotą 
Odznaką SARP. Obecnie jest członkiem Zarządu Oddziału SARP w Poznaniu.  

Koledze Henrykowi Sufrydowi wszystkich dokonań oraz pięknego jubileuszu jeszcze raz serdecznie 
gratulujemy i życzymy dużo zdrowia! 

 

    

fot. M. Kozanecka 
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IX KONFERENCJA „DZIEŃ URBANISTY”  
 

Z początkiem 2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę zwaną potocznie 
„krajobrazową”. O tym, czy przyczyni się ona do lepszej ochrony przestrzeni publicznej zadecyduje 
sposób jej wdrażania. To od nas samych zależy jaką moc nadamy ustawie i czy będziemy zadowoleni 
z efektów. Nawiązując do dyskusji na temat nowych regulacji, zorganizowaliśmy konferencję „Ustawa 
krajobrazowa – szansa na zmianę?” w ramach IX edycji „Dnia Urbanisty”.  

 

  

oprac. A. Kubiak  

 
Konferencja odbyła się 5 lutego 2016 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, jako 
jedna z imprez towarzyszących targom Budma 2016. Impreza stanowiła znakomite forum 
do omówienia szans i zagrożeń ujawniających się w praktyce funkcjonowania „ustawy krajobrazowej”, 
a także okazję do konfrontacji z praktykami z całej Polski. Patronat nad wydarzeniem objęli: Pan 
Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Pan Jacek Jaśkowiak – Prezydent 
Miasta Poznania. 

Spotkanie rozpoczęło się uroczystym otwarciem przez Pana Macieja Wudarskiego, Zastępcę 
Prezydenta Miasta Poznania. Następnie głos zabrał Prezes Oddziału Kol. Piotr Sobczak. Swój udział 
miał również Prezes Zarządu Głównego Kol. Piotr Lorens.   

W pierwszej części konferencji przedstawione zostały dokonania polskich miast. Szczególnie dobre 
wrażenie na słuchaczach zrobił wykład dotyczący „Księgi Standardów ulicy Piotrkowskiej”, 
wygłoszony z pasją przez Panią Kamilę Kwiecińską-Trzewikowską (Miejski Konserwator Zabytków 
w Łodzi). Intersujące okazały się również doświadczenia Gdańska zawarte w „Koncepcja Regulacji 
Estetyki Miasta Gdańska”, przedstawione przez Panią Edytę Damszel-Turek (p.o. Dyrektor Biura 
Rozwoju Gdańska). Natomiast lokalne wyzwania związane z uporządkowaniem zasad lokalizacji 
reklam na przykładzie ul. św. Marcin w Poznaniu zaprezentował Pan Piotr Libicki (Pełnomocnik 
Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Miasta).  

Druga część konferencji poświęcona została aspektom prawnym oraz finansowym ustawy 
„krajobrazowej”. Pan Marek Kuzaka (Prezes firmy AMS, partnera konferencji) przedstawił punkt 
widzenia rynku reklamy systemowej. Natomiast Pan Hubert Goska (główny ekonomista Curulis) 
zapoznał słuchaczy z możliwościami poprawy estetyki miast za pomocą opłaty  reklamowej. 
W ostatnim referacie Kol. Maciej Kruś (UAM w Poznaniu, Kancelaria Prawna Spaczyński, Szczepaniak 
i Wspólnicy) przeanalizował wpływ nowych kompetencji samorządu województwa wynikających 
z tzw. ustawy krajobrazowej na władztwo planistyczne gminy. Wszystkim prelegentom serdecznie 
dziękujemy za udział w konferencji.  
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Jak mogliśmy się przekonać, tematyka naszej konferencji doskonale wpisała się w potrzeby przybyłych 
uczestników. Świadczy o tym wysoka frekwencja w okresie całego wydarzenia oraz aktywny udział 
słuchaczy w części dyskusyjnej. Zdjęcia z wydarzenia można zobaczyć na naszym profilu Facebook. 

 

 

fot. M. Leraczyk 

 

Po zakończeniu spotkania usłyszeliśmy wiele pozytywnych głosów. Dotyczyły one nie tylko założeń 
konferencji, czyli tradycyjnego zwrócenia uwagi na praktyczne aspekty przedmiotu rozważań, ale 
przede wszystkim wartościowej treści oraz ciekawego kształtu wystąpień i dyskusji. Dlatego gorąco 
Wszystkich zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami prelegentów zamieszczonymi na stronie 
internetowej Oddziału. 

Warto na koniec wspomnieć, że zorganizowanie IX edycji „Dnia Urbanisty” spoczywało w rękach 
i głowach kilku współpracujących ze sobą osób – są to Kol. Kol. Agata Kubiak, Piotr Sobczak, Witold 
Andrzejczak, Monika Kozanecka, Magdalena Trzpil, Nora Rybczyńska, Miłosz Sura i Filip Koczorowski.  

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ ODDZIAŁ 
 

Zgodnie z wieloletnią tradycją w ramach organizacji „Dnia Urbanisty” miało miejsce ogłoszenie 
wyników konkursów organizowanych przez poznański Oddział TUP. 

XXV edycja konkursu „Moja Wielkopolska” 

Sąd Konkursowy pod przewodnictwem Kol. Ewy Pietz postanowił przyznać nagrodę główną Pani 
Monice Neumann za pracę magisterską pt. „Studium panoram Poznania oraz wytyczne do 
ochrony ekspozycji widokowej” napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. inż. arch. Elżbiety 
Raszei i obronionej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Ponadto jury przyznało trzy 
wyróżnienia dla: Pani Martyny Kaczmarek, Pani Joanny Zyber oraz Pana Bartosza Wołoszczuka.  

W składzie jury znaleźli się ponadto Kol. Kol. Iwona Ludwiczak, Henryk Sufryd oraz Kazimierz 
Wejchert. W dyskusji uczestniczyli także: przedstawicielka Wojewody Wielkopolskiego – Pani Aida 
Januszkiewicz-Piotrowska (z-ca dyrektora WIiR UW) oraz przedstawiciel Prezydenta Miasta Poznania 
– Pan Maciej Strycharz (główny specjalista WUiA UM). Sekretarzem organizacyjnym konkursu była 
Kol. Elżbieta Piotrowska. Konkurs „Moja Wielkopolska” uzyskał patronat Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego, Wojewody Wielkopolskiego i Prezydenta Miasta Poznania. 
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V edycja konkursu „Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce”. 

Sąd Konkursowy pod przewodnictwem Pani Elżbiety Janus (dyrektor MPU w Poznaniu) przyznał dwie 
równorzędne I nagrody: 

− Ośrodkowi turystyczno-edukacyjnemu „Dziewicza Baza” – za stworzenie w rejonie 
Dziewiczej Góry (gmina Czerwonak) wyjątkowego miejsca w atrakcyjnej formie, służącego 
m.in. edukacji przyrodniczej dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz 
aktywnemu wypoczynkowi na łonie przyrody. 

− Powiatowi Poznańskiemu – za rewaloryzację kompleksu parku pocysterskiego w Owińskach 
(gmina Czerwonak), w tym stworzenie parku orientacji przestrzennej na potrzeby uczniów 
ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci niewidomych oraz wszystkich mieszkańców 
powiatu poznańskiego. 

W składzie jury znaleźli się ponadto Kol. Agata Kubiak i Kol. Piotr Sobczak. Sekretarzem 
organizacyjnym konkursu była Kol. Magdalena Trzpil, a następnie obowiązki te przejęła Kol. Eleonora 
Rybczyńska. Konkurs „Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce” uzyskał 
patronat Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Urząd Marszałkowski nie wydelegował swojego 
przedstawiciela do Sądu Konkursowego.  

Wszystkim uczestnikom obu konkursów bardzo dziękujemy a laureatom serdecznie gratulujemy! 
Prezentacje nagrodzonych prac i realizacji znajdują się na naszej stronie internetowej. 

 

NOWA GRAFIKA – NOWY ADRES – NOWY WIZERUNEK!  
 

Przy okazji konferencji „Dzień Urbanisty” zadebiutowała nowa szata graficzna dokumentów 
reprezentujących nasz Oddział. Oprócz papieru firmowego zyskaliśmy nowe wizytówki, nowe teczki, 
a zupełną nowością są eleganckie firmowe koperty. Ponadto nowe logo zyskał konkurs „Moja 
Wielkopolska”. Autorką bardzo udanej koncepcji nowej grafiki jest tradycyjnie Kol. Agata Kubiak. 

 

            

 

Ze względów praktycznych Zarząd podjął decyzję o zmianie adresu do korespondencji napływającej 
do Oddziału. Dzięki uprzejmości Kol. Filipa Koczorowskiego nasz nowy adres korespondencyjny 
to ul. Tęczowa 8, 60-275 Poznań (siedziba firmy Koczorowski Kancelaria Urbanistyczna).  

Agato, Filipie serdecznie dziękujemy! 
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KONFERENCJA PROGRAMOWA TUP 
 

W dniu 27 lutego 2016 r. w Warszawie odbyła się Konferencja Programowa, zorganizowana 
przez Zarząd Główny TUP. Przedmiotem konferencji była dyskusja nad przyszłym kształtem 
Towarzystwa i drogą dojścia do założonej wizji. Tezy na Konferencję Programową zostały 
przedstawione w „Biuletynie Informacyjnym ZG TUP” nr 2/2016. Ze względu na krótki termin 
pomiędzy otrzymaniem tez a dniem konferencji, Zarząd podjął decyzję o sformułowaniu stanowiska 
Oddziału względem postawionych tez w gronie członków Zarządu. W przyszłości oczekujemy 
od Zarządu Głównego wystarczającej ilości czasu na zorganizowanie dyskusji na forum całego 
Oddziału. 

Nasze stanowisko w Warszawie zaprezentowały Kol. Elżbieta Piotrowska i Kol. Eleonora Rybczyńska. 
Jak się potem okazało nasze wnioski i uwagi stanowiły cenny głos w toku spotkania – oprócz oddziału 
w Poznaniu, jedynie dwa inne oddziały przygotowały swoje stanowisko (warszawski i białostocki). 
W efekcie konferencji nie podjęto jednak żadnych konkretnych decyzji – dyskusja toczy się nadal.   

 

TOWARZYSKIE URBANISTÓW POGAWĘDKI 
 

Kolejne spotkanie z cyklu „Towarzyskie Urbanistów Pogawędki” (już szesnaste!) odbyło się w dniu 
14 marca 2016 r. o godz. 18.00 w "Cafe Misja", a naszym gościem był Pan Przemysław Maćkowiak, 
Prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia, który od wielu lat zgłębia i popularyzuje 
dziedzictwo historyczne Twierdzy Poznań, z niezwykłą energią i pasją organizując lub 
współorganizując rozmaite, barwne i przyciągające rzesze uczestników wydarzenia tj. „Weekend 
Forteczny” czy „Dni Twierdzy Poznań”. 

Tym razem tematem spotkania były „Fortyfikacje w przestrzeni Poznania”. Na spotkaniu 
dowiedzieliśmy się m.in. jak lokalna przestrzeń wpłynęła na kształtowanie się Twierdzy Poznań, jak 
ukształtowana struktura obronna wpłynęła na rozwijające się miasto, a także jaki jest współczesny 
status fortów – ich stan, funkcje oraz wykorzystanie obecne i potencjalne. Ciekawa i bogata 
w anegdoty prelekcja przyciągnęła ponad 50 słuchaczy! Kolorytu wydarzeniu dodał niecodzienny strój 
prelegenta, którym był mundur majora armii pruskiej. Prelegentowi towarzyszył Pan Waldemar 
Waliczak, również w historycznym uniformie. Dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę. 

Kolejne spotkanie „pogawędkowe” zostało zaplanowane na 9 maja 2016 r., a wstępnie określony 
temat spotkania brzmi „Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Poznaniakom – nasz 
wkład w zmiany przestrzenne w Poznaniu”. Szczegóły spotkania już niedługo. Serdecznie zapraszamy! 

 

ZMIANY NA LIŚCIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU TUP W POZNANIU 
 

Na chwilę obecną nasz Oddział liczy 59 członków (w tym 6 członków honorowych). Szczególnie 
smutnym wydarzeniem dla naszego Oddziału było odejście śp. Kol. Alicji Czaban. Ponadto 5 osób 
zrezygnowało z dalszego członkostwa, są to: Małgorzata Czerniak, Ewa Cichy-Pazder, Aleksander 
Deskur, Paweł Krysztafkiewicz oraz Tomasz Kuźniar.  

Jednocześnie w okresie od ostatniego komunikatu Zarząd Oddziału przyjął 4 nowe osoby, są to: Marcin 
Piernikowski, Sława Sempińska, Joanna Woźniak oraz Ewa Zagdańska. 
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WSPOMNIENIE O KOL. ALICJI CZABAN  
 

Z głębokim żalem i smutkiem pożegnaliśmy naszą Koleżankę śp. Alicję Czaban, która była członkiem 
naszego Oddziału od 1972 r. Jej przygotowanie fachowe i wieloletnią praktykę w planowaniu 
przestrzennym (w tym wieloletnia praca w MPU w Poznaniu) uzupełniało uczestnictwo w działalności 
społecznej. Pełniła funkcję Członka Zarządu Oddziału (1981-84), a wielokrotnie Członka Komisji 
Rewizyjnej oraz Delegata na Walne Zjazdy TUP. Za swoje zasługi dla Towarzystwa została odznaczona 
srebrną (1983) i złotą (1989) Odznaką Honorową TUP. 

Poza członkostwem w poznańskim Oddziale TUP Kol. Alicja Czaban intensywnie udzielała się 
w strukturach Krajowej Izby Urbanistów (na szczeblu krajowym) już od momentu jej utworzenia 
w 2001 r. Początkowo uczestniczyła w pracach przy jej postawaniu, a następnie pełniła funkcję 
delegata na Okręgowe i Krajowe Zjazdy KIU oraz początkowo funkcję sędziego, a potem już zastępcy 
Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego KIU. 

Kol. Alicja Czaban Przez wiele lat aktywnie uczestniczyła w czynnościach organów doradczych 
w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego – Gminnych Komisjach Urbanistyczno-
Architektonicznych. Jej praca zawodowa i społeczna została wielokrotnie doceniona – uhonorowano ją 
odznaczeniami „Zasłużony pracownik gospodarki terenowej i ochrony środowiska” oraz „Za zasługi 
w rozwoju Województwa Poznańskiego”. Ponadto była laureatką nagród resortowych i konkursów 
TUP. 

Przede wszystkim jednak była Osobą z wielkim poczuciem humoru, życzliwą, sympatyczną i zawsze 
służącą pomocą – taką pozostanie w naszych sercach. Zmarła 20 listopada 2015 r. po długiej chorobie. 
Będzie Jej nam brakować.    

 
 
 
 
 

Redakcja:  Witold Andrzejczak – sekretarz Oddziału (tel. 665 135 735) 


