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Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! 

Zapraszamy do lektury kolejnego komunikatu, w którym podsumowujemy najważniejsze wydarzenia 
z funkcjonowania Naszego Oddziału w okresie od wiosny aż do dnia dzisiejszego, a także zapraszamy 
do udziału w zbliżających się wydarzeniach.   

Przy okazji pragniemy złożyć Wam Koleżanki i Koledzy świąteczne życzenia. Nadchodząca Wigilia to 
okres radości, ale również zadumy nad tym, co minęło i nad tym, co nas czeka. Życzymy Wam dużo 
optymizmu, siły i wiary w nadchodzący czas. 

Zarząd Oddziału 

 

 

 

SPOTKANIE  ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE 
 

Zarządu Oddziału TUP w Poznaniu z wielką przyjemnością pragnie wszystkich zaprosić na uroczyste 
spotkanie świąteczno-noworoczne naszego Oddziału, które odbędzie się w dniu 9 stycznia 2017 r. 
(poniedziałek) o godzinie 18.00 w Domu Kultury „Dom Tramwajarza” (sala „Piccolo”) przy 
ul. Słowackiego 19 w Poznaniu. 

Tym razem postanowiliśmy zaangażować do organizacji spotkania wszystkich uczestników – prosimy 
aby każdy przyniósł ze sobą coś co może stać się częścią wspólnego poczęstunku np. ciasto, sałatka, 
koreczki itp. Będzie to dla wszystkich miła niespodzianka i dodatkowy element integrujący. Natomiast 
kawa, herbata oraz wino (grzane!) będą na Was czekać na miejscu. 

Kameralna atmosfera domu kultury sprzyjać będzie dyskusjom, a gościem specjalnym wieczoru będzie 
nasz drogi Kolega Ludwik Misiek, który wraz ze swoim wnukiem Antonim Czernickim zgodził się 
opowiedzieć nam o swoich dokonaniach w życiu żołnierza podziemia, szybownika i urbanisty.  

Zapraszamy wszystkich wraz z osobami towarzyszącymi. Uprzejmie prosimy o mailowe lub 
telefoniczne (665 135 735) potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu (w tym także osoby 
towarzyszącej) najpóźniej do dnia 2 stycznia 2017 r. Dziękujemy i do zobaczenia! 

 
 



 

2 

 

 

PREZES NASZEGO ODDZIAŁU ARCHITEKTEM MIEJSKIM! 
 

W sierpniu br. Prezes naszego Oddziału Kol. Piotr Sobczak został wybrany na stanowisko Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, zastępując Pana Andrzeja Nowaka, który 
przeszedł na emeryturę. 

 

Wśród najważniejszych wyzwań nowy dyrektor 
wymienił zagospodarowanie Wolnych Torów 
i terenów północnych Jeżyc, podjęcie decyzji co 
do dalszego wyglądu okolic Teatru Polskiego 
i przygotowanie uchwały krajobrazowej. 
 
Kol. Piotr Sobczak jest członkiem TUP od 
2001 r., a funkcję Prezesa Oddziału w Poznaniu 
pełni nieprzerwanie od 2006 r. Ponadto w latach 
2009-2014 był członkiem Zarządu Głównego 
TUP. Jest autorem bardzo wielu opracowań 
planistycznych. Do tej pory pracował w Miejskiej 
Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu, w której 
od niemal dekady sprawował funkcje 
kierownicze.  

fot. MiM Poznań 

 
Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów na nowym stanowisku! 

 

MEDAL „LABOR OMNIA VINCIT” DLA PROFESORA LECHA ZIMOWSKIEGO 
 

W dniu 21 października 2016 r. w siedzibie poznańskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk odbyła się 
uroczystość odznaczenia Prof. dr hab. inż. arch. Lecha Zimowskiego medalem „Labor Omnia Vincit” 
(łac. praca wszystko zwycięża). Odznaczenie to przyznawane jest przez Towarzystwo im. Hipolita 
Cegielskiego w Poznaniu za krzewienie pracy organicznej.  

 

Profesor Lech Zimowski jest postacią powszechnie znaną 
i szanowaną. Od wielu lat pełni funkcję przewodniczącego Komisji 
Urbanistyki i Planowania Przestrzennego przy Oddziale PAN 
w Poznaniu, a w przeszłości piastował m.in. stanowisko dyrektora 
Instytutu Architektury Politechniki Poznańskiej. Profesor 
wielokrotnie zabierał głos w ważnych dla Poznania kwestiach, 
a w ostatnich latach szczególnie intensywnie poświęcił się sprawie 
starego dworca PKP.  

Kol. Lech Zimowski został członkiem poznańskiego Oddziału TUP 
w 1962 r., a w 1996 r. za zasługi dla Towarzystwa zostało mu 
nadane członkostwo honorowe. 

fot. put.poznan.pl 

 Serdecznie gratulujemy i życzymy dużo energii w dalszej pracy! 
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X DZIEŃ URBANISTY 
 

Wielkimi krokami zbliża się jubileuszowa – X edycja naszej 
konferencji, która będzie zatytułowana "Rewitalizacja – wyzwania 
i dylematy". Konferencja odbędzie się 10 lutego 2017 r. na terenie 
Międzynarodowych Targów Poznańskich, jako jedna z imprez 
towarzyszących targom „Budma 2017”.  

Tradycyjnie podczas Dnia Urbanisty będziemy się skupiać na 
praktyczniej stronie planowania przestrzennego, dzieleniu się 
doświadczeniami i przede wszystkim na szerzeniu dobrych praktyk.  

Oddział TUP w Poznaniu zwrócił się o objęcie wydarzenia 
honorowym patronatem do Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego – Pana Marka Woźniaka oraz Prezydenta Miasta 
Poznania – Pana Jacka Jaśkowiaka. 

Aktualne informacje dostępne są na naszej stronie internetowej. 
W załączeniu przesyłamy wstępny program.  

Serdecznie wszystkich zapraszamy!                                                                                        
 

                                 oprac. A. Leraczyk    

 

TOWARZYSKIE URBANISTÓW POGAWĘDKI 
 

Od publikacji ostatniego komunikatu w zaprzyjaźnionych wnętrzach kawiarni „Cafe Misja” odbyły się 
aż trzy spotkania z cyklu „Towarzyskie Urbanistów Pogawędki”: 

− Pogawędki nr 17 „AKNGP Poznaniakom – czyli nasz wkład w zmiany przestrzenne w Poznaniu” 
− Pogawędki nr 18 „Historie warte Poznania” 
− Pogawędki nr 19 „Kolegiata pw. Św. Marii Magdaleny – zapomniany obraz dawnej świetności” 

Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 16 kwietnia 2016 r., a naszymi gośćmi byli Pani Luiza Lizak 
oraz Pan Maciej Główczyński – członkowie Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki 
Przestrzennej (AKNGP), działającego przy Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki 
Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

   
 fot. J. Woźniak                                                             źródło: Poznańska Mapa Barier 
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AKNGP od dziesięciu lat prowadzi działalność projektową, szkoleniową i doradczą, zrzeszając 
studentów, którym na sercu leży przywracanie ładu przestrzennego. W tym okresie studentom udało 
się zrealizować wiele inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności. Na spotkaniu dowiedzieliśmy się 
o aktualnie wiodącym projekcie Koła jakim jest "Poznańska Mapa Barier", która została stworzona 
przy współpracy ze stowarzyszeniem "Inwestycje dla Poznania". Wychodząc naprzeciw potrzebie 
poprawy dostępności przestrzennej miasta Poznania stworzona została baza barier 
architektonicznych i przestrzennych obejmująca obecnie przede wszystkim obszar w granicach 
pierwszej ramy komunikacyjnej. Przy tworzeniu tej wyjątkowej mapy brane są pod uwagę potrzeby 
osób niepełnosprawnych, osób starszych, a także rodziców poruszających się z wózkami dziecięcymi. 
Mapa jest stale aktualizowana i dostępna w Internecie. Oprócz mapy barier AKNGP realizuje wiele 
innych mniejszych, ale równie ważnych projektów, mających na celu poprawę stanu 
zagospodarowania przestrzennego Poznania (np. projekt zagospodarowania podwórka na Wildzie czy 
"burza mózgów" na dworcu PKP) oraz pogłębianie umiejętności z zakresu urbanistyki.  

Drugie spotkanie odbyło się w dniu 19 września 2016 r., a naszym gościem był Pan Filip Czekała 
poznański dziennikarz, autor książki „Historie warte Poznania. Od Pewuki i Baltony do 
kapitana Wrony”, wydanej w tym roku przez Wydawnictwo Poznańskie. Książka jest zbiorem 
ciekawostek i anegdot związanych z Poznaniem. Historie opowiadają ludzie, którzy byli ich 
uczestnikami lub znają je z „pierwszej ręki”. Wśród nich pojawiają się również znane postacie 
poznańskiej społeczności. Autor opowiedział o swojej książce, pracy nad jej powstaniem i zawartych 
w niej niezwykłych historiach, a także o swej pasji eksploratora i poszukiwacza ciekawostek. Autor 
zaprosił słuchaczy do opowiadania kolejnych historii, które mogłyby zostać przedstawione w kolejnej 
książce, nad którą właśnie pracuje.  

 

źródło: Wydawnictwo Poznańskie,  

fot. Witold Wyrwa 

 
 
Trzecie spotkanie odbyło się w dniu 14 listopada 2016 r., a naszym gościem był archeolog 
z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – dr Marcin Ignaczak. Wykład zatytułowany 
„Kolegiata pw. Św. Marii Magdaleny – zapomniany obraz dawnej świetności” przybliżył obraz 
wykopalisk prowadzonych na Placu Kolegiackim w Poznaniu. Doktor Ignaczak przedstawił historię 
monumentalnego kościoła, posiłkując się dostępną wiedzą archiwalną, zestawioną z rezultatami 
badań prowadzonymi od kwietnia 2016 r. Pomimo faktu, że prace są cały czas prowadzone (i jeszcze 
daleko do ich podsumowania), przyrost wiedzy zmienia postrzeganie miejsca i kryjących się w jego 
obrębie ruin. Jak do tej pory w przestrzeni obejmującej ok. 2% powierzchni dawnej kolegiaty odkryto 
blisko 3 tysiące zabytków oraz pozostałości 150 grobów dawnego miejskiego patrycjatu. Wiele ze 
znalezisk to źródła unikalne jak choćby szczątki zmarłego pochodzące z połowy XVI wieku poddane 
pośmiertnej obdukcji czy tez pozostałości szat, dewocjonaliów oraz liczne monety (często 
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niepowtarzalne lub rzadkie). W trakcie wykładu omówione zostały rezultaty prac oraz pokrótce 
przedstawione najważniejsze zabytki wydobyte z pozostałości kolegiaty. Prelekcja wywołała 
ożywioną dyskusję na temat historycznych uwarunkowań funkcjonowania Kolegiaty, przyszłości 
dalszej eksploracji oraz potencjalnych możliwości wyeksponowania odkrytych zabytków, a także 
oczekiwanego kształtu Placu Kolegiackiego w najbliższej przyszłości.  

 

fot. Projekt Kolegiata Poznań 

 
 
Wszystkim naszym Gościom serdecznie dziękujemy, gratulujemy pomysłów i dokonań oraz trzymamy 
kciuki za dalszą działalność. Zdjęcia z wydarzeń można zobaczyć na naszym profilu Facebook, 
natomiast więcej materiałów w tym linki znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce 
„Towarzyskie Urbanistów Pogawędki” / „2016”. 

 

PRZENIESIENIE ARCHIWUM ODDZIAŁU 
 

W ślad za niedawnym przeniesieniem adresu korespondencyjnego naszego Oddziału na ul. Tęczową 8,  
do siedziby Kancelarii Urbanistycznej Koczorowski przeniesione zostało oddziałowe archiwum. 
Dokumentacja do tej pory przechowywana była w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej pod bacznym 
okiem Kol. Agaty Leraczyk (Kubiak). Agato, Filipie – jeszcze raz serdecznie dziękujemy. 

 

ZMIANY NA LIŚCIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU 
 

Na chwilę obecną nasz Oddział liczy 60 członków (w tym 5 członków honorowych). Szczególnie 
smutnym wydarzeniem dla naszego Oddziału było odejście śp. Kol. Franciszka Zielińskiego.  

W okresie od ostatniego komunikatu Zarząd Oddziału (na zebraniu w dniu 14 listopada 2016 r.) 
przyjął 2 nowe osoby, są to: Kol. Kol. Krzysztof Pyszny i Karol Waldmann. Bieżąca lista członków 
znajduje się na oddziałowej stronie internetowej.  
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WSPOMNIENIE O KOL. FRANCISZKU ZIELIŃSKIM 
 

 
  fot. M. Kozanecka  

Z głębokim żalem i smutkiem pożegnaliśmy naszego zasłużonego 
Kolegę śp. Franciszka Zielińskiego, Członka Honorowego 
Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddziału w Poznaniu. 
 
Franciszek Zieliński ukończył studia wyższe na Uniwersytecie 
Poznańskim w zakresie prawa i ekonomii politycznej. Swoje życie 
zawodowe związał z lokalnym planowaniem przestrzennym, 
pełniąc funkcje kierownicze w Wojewódzkiej Pracowni 
Urbanistycznej (1961-71, zastępca kierownika) i Miejskiej 
Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu (1971-75, kierownik). 
Następnie podjął pracę w Zarządzie Rozbudowy Miast i Osiedli 
Miejskich w Poznaniu. 
 

 
Członkiem Towarzystwa Urbanistów Polskich został w 1965 r. i szybko dał się poznać jako aktywny 
działacz pełniący coraz bardziej odpowiedzialne funkcje: 

− 1967-68   sekretarz Koła TUP w Poznaniu, 
− 1968-70   sekretarz Oddziału TUP, 
− 1970-73   członek Zarządu Oddziału TUP, 
− 1977-78   sekretarz Oddziału TUP, 
− 1978-81   prezes Oddziału TUP, 
− lata 70-te  członek Sądu Koleżeńskiego Zarządu Głównego TUP, 
− 1984-87   członek Zarządu Oddziału TUP, 
− 1993-2002  przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału TUP. 

 
Za swoje zaangażowanie zawodowe i społeczne został uhonorowany szeregiem odznaczeń 
administracyjnych: Odznaka Honorowa za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego (1967), 
Odznaka Honorowa Miasta Poznania oraz Srebrny Krzyż Zasługi (1977), Medal 40-lecia Polski 
Ludowej (1984), a także stowarzyszeniowych: Srebrna Odznaka Honorowa TUP (1973),  Złota 
Odznaka Honorowa TUP (1983). Od roku 1996 cieszył się godnością Członka Honorowego TUP.        
Kol. Franciszek Zieliński do końca aktywnie uczestniczył w życiu naszego Oddziału. 

Cechowała Go szeroka wiedza i otwarty umysł, a także nieprzeciętne zdolności organizacyjne. Cenił 
profesjonalizm oraz był osobą ciepłą i serdeczną – taki zostanie w naszej pamięci. 

Zmarł dnia 5 sierpnia 2016 r. w wieku 95 lat. Został pochowany 8 sierpnia na cmentarzu Junikowo 
w Poznaniu. Będzie Go nam brakować.    

 
 
 

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


