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Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! 

Lato wciąż jeszcze jest z nami, a my przekazujemy Wam wakacyjny komunikat, w którym znajdziecie 

kilka faktów z życia Oddziału. Zapraszamy do lektury. Poniżej wakacyjno-urbanistyczna inspiracja, 

jeżeli ktoś nawet na urlopie myśli o kreowaniu przestrzeni, to czemu nie podjąć wyzwania ☺ 

Zarząd Oddziału 

 

 

NADANIE KONKURSOWI „MOJA WIELKOPOLSKA” IMIENIA LIDII WEJCHERT 
 

Szczególnie miło nam zakomunikować, że w dniu 15 maja br. Zarząd 

Oddziału TUP w Poznaniu podjął uchwałę nr 2/17 w sprawie nadania 

konkursowi „Moja Wielkopolska” imienia naszej zasłużonej Koleżanki 

– Lidii Wejchert. Oprócz szerokich zasług zawodowych, społecznych 

i dydaktycznych miała Ona bardzo istotny wpływ na kształt 

przedmiotowego konkursu.  

 

 

fot. www.inmemoriam.architektsarp.pl 
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Konkurs „Moja Wielkopolska” na najlepszą pracę dyplomową związaną z problematyką 

gospodarowania przestrzenią w regionie Wielkopolski jest organizowany przez poznański Oddział 

Towarzystwa Urbanistów Polskich rokrocznie od 1991 r. Konkurs objęty jest patronatem Wojewody 

Wielkopolskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Prezydenta Miasta Poznania.  

Lidia Wejchert przez szereg lat była przewodniczącą Sądu Konkursowego. Wykształciła sposób jego 

działania, zasady oceny prac konkursowych oraz hierarchię ocenianych elementów. W ocenie prac 

dyplomowych szczególną uwagę przykładała do najlepiej wykreowanej przestrzeni publicznej, co jej 

zdaniem było świadectwem zdolności twórczych i wrażliwości autora. W czasie wieloletniej pracy 

dydaktycznej na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej poświęcała między innymi dużo 

uwagi na sposób projektowania przez studentów przestrzeni publicznych miast. 

Po śmierci Lidii Wejchert w 2009 r., Kol. Kazimierz Wejchert ufundował w ramach konkursu nagrodę 

specjalną jej imienia za pracę zawierającą najlepiej wykreowaną przestrzeń publiczną. W latach 2009-

2016 Sąd Konkursowy przyznawał tę nagrodę czterokrotnie.     

 

CZŁONKOWIE NASZEGO ODDZIAŁU W SKŁADZIE ZESPOŁU NAUKOWCÓW  
UHONOROWANEGO NAGRODĄ PREZESA RADY MINISTRÓW 
 

Zespół naukowców skupionych wokół Centrum Badań 

Metropolitalnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 

w Poznaniu otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za 

opracowanie pt. "Koncepcja Kierunków Rozwoju 
Przestrzennego Metropolii Poznań". Nagroda została 

przyznana w kategorii osiągnięcia naukowo-techniczne. 

Krajowa kapituła konkursu podkreśliła pionierskość 

opracowania, które może być potraktowane jako wzorzec dla 

innych metropolii w Polsce oraz nakreślenie i uzasadnienie 

kierunków naprawczych rozwoju przestrzennego obszaru 

metropolitalnego Poznania.  

Wśród członków nagrodzonego zespołu znalazło się 

5 członków naszego Oddziału (nazwiska oznaczone 

wytłuszczeniem). Serdecznie gratulujemy całemu zespołowi! 

Nagrodzone opracowanie można pobrać ze strony 

internetowej Stowarzyszenia Poznań Metropolia. 

 

 

Skład nagrodzonego Zespołu: prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek, dr Łukasz Mikuła, mgr Edyta 

Bąkowska, mgr Roman Bednarek, mgr Maciej Binder, dr Emilia Bogacka, mgr inż. Łukasz Brodnicki, 

dr Sylwia Brodka, dr Radosław Bul, dr inż. Przemysław Ciesiółka, dr Jędrzej Gadziński, prof. UAM dr 

hab. Renata Graf, dr Ewa Kacprzak, dr Urszula Kaczmarek, dr Lech Kaczmarek, prof. UAM dr hab. Anna 

Kołodziejczak, dr Tomasz Kossowski, mgr inż. arch. Agata Leraczyk (w druku pod panieńskim 

nazwiskiem Kubiak), dr hab. Damian Łowicki, dr Barbara Maćkiewicz, dr Iwona Miedzińska, prof. dr 

hab. Andrzej Mizgajski, dr Paweł Motek, mgr inż. Witold Piniarski, dr Krzysztof Pyszny, mgr inż. 

Danuta Rybarczyk, dr inż. Jeremi Rychlewski, mgr inż. arch. Piotr Sobczak, dr Marzena Walaszek, 

mgr Karol Waldmann, mgr Michał Wójcicki, mgr inż. Rafał Wróżyński, dr Iwona Zwierzchowska. 
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TOWARZYSKIE URBANISTÓW POGAWĘDKI 
 

Kolejne spotkanie z cyklu „Towarzyskie Urbanistów Pogawędki” (dwudzieste pierwsze) odbyło się 

w dniu 15 maja 2017 r. o godz. 18.00 w "Cafe Misja", a naszym gościem był dr Radosław Bul 
z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 

im. A. Mickiewicza.  

Tematem spotkania była kolej metropolitalna – jeden z projektów, który ma kluczowe znaczenie dla 

rozwoju Poznania i jego strefy podmiejskiej. Rozwój demograficzny i przestrzenny aglomeracji 

połączony ze wzrostem codziennej mobilności generuje coraz większą pracę przewozową – zwiększa 

się liczba i długość odbywanych podróży. Rezultatem tego jest obserwowane zwiększeniu ruchu 

samochodowego. Rozbudowa sieci drogowej jest kosztowna, a efekty takiego działania są ograniczone. 

W odpowiedzi na problemy transportowe coraz częściej i głośniej dyskutuje się o potrzebie 

utworzenia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM). Sprzyja temu bardzo korzystny, niemalże 

modelowy, układ Poznańskiego Węzła Kolejowego oraz rosnące zatłoczenie dróg w mieście. Analizy 

dowodzą, że koncepcja kolei metropolitalnej jest w obecnych uwarunkowaniach optymalnym (a może 

i jedynym) sposobem na wyraźne usprawnienie funkcjonowania transportu w mieście i w jego 

bezpośrednim otoczeniu. Zakłada się ponadto, że stworzenie systemu PKM będzie stymulować rozwój 

całej aglomeracji.  

 
Fot. J. Woźniak  

 

Spotkanie wywołało ożywioną dyskusję oraz było okazją do odpowiedzi na pytania takie jak: 

Czy nadzieje pokładane w koncepcji mają szansę się spełnić? Jakie elementy systemu można 

wykorzystać, a jakie trzeba stworzyć od podstaw? Jak wyglądają dotychczasowe działania jednostek 

zainteresowanych budową systemu?  

Zdjęcia z wydarzenia można zobaczyć na oddziałowej stronie internetowej w zakładce „galerie”, 

natomiast prezentacja, którą nasz gość przedstawił na spotkaniu znajduje się w zakładce „Towarzyskie 

Urbanistów Pogawędki” / „2017”. Dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej! 

Kolejne spotkanie „pogawędkowe” zostało zaplanowane na dzień 18 września 2017 r. Tym 

razem gościem będzie nasza oddziałowa Koleżanka mgr inż. Katarzyna Bolimowska, Dyrektor 

Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, a temat prelekcji brzmi „Uspokajanie ruchu w centrum 
Poznania – cele, problemy, dylematy”. Szczegóły spotkania już niedługo. Serdecznie zapraszamy! 
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ZALEGŁOŚCI SKŁADKOWE 
 

W poprzednim komunikacje z marca br. informowaliśmy o skali problemu zaległości składkowych. 

Jednocześnie wystosowany został apel do wszystkich zalegających członków o uregulowanie 

należności.  

Z przyjemnością informujemy, że nasza akcja przyniosła bardzo dobre efekty i wszyscy zalegający 

członkowie albo całkowicie uregulowali zaległości, albo podjęli spłatę wg planu, który w niedługim 

czasie pozwoli pozbyć się zadłużenia. W efekcie skład personalny naszego Oddziału nie ulegnie 

uszczupleniu. Bardzo cieszy nas pozytywna odpowiedź naszych Koleżanek i Kolegów. 

Dla zobrazowania skali zmian podstawowe informacje zostały przedstawione w poniższej tabeli.  

parametr 28.02.2017 31.07.2017 zmiana 

suma zaległości [PLN] 9390 4323 spadek o 54% 

liczba niezapłaconych składek 733 360 spadek o 51% 

liczba członków zalegających powyżej 1 roku 17 7 spadek o 59% 

liczba członków bez zaległości (do 1 miesiąca) 22 33 wzrost o 50% 

 

Dziękujemy i po raz kolejny wszystkich zachęcamy do regularnego opłacania składek (np. poprzez 

stałe polecenie zapłaty). Informacji na temat wysokości zaległości udziela Skarbnik Oddziału – 

Kol. Filip Koczorowski tel. 504 165 582.  

 

REKOMENDACJE ODDZIAŁU NA BIEGŁYCH SĄDOWYCH Z ZAKRESU URBANISTYKI 
 

W marcu br. przedstawiciel Sądu Okręgowego w Poznaniu zwrócił się do Oddziału z prośbą 

o zarekomendowanie osób, które mogłyby zostać biegłymi sądowymi z zakresu urbanistyki. 

Członkowie Oddziału zostali poinformowani drogą mailową o możliwości składania kandydatur, 

do których należało załączyć uzasadnienie o posiadanych kwalifikacjach. 

Spłynęły 3 kandydatury, które zostały następnie pozytywnie rozpatrzone przez Zarząd Oddziału. 

Rekomendacje otrzymali Kol. Kol. Krzysztof Cesar, Monika Kozanecka i Agnieszka Pakulska-
Schoen. 

Lista rekomendacyjna została w kwietniu br. przekazana do Prezesa Sadu Okręgowego w Poznaniu. 

Sąd może doraźnie powoływać biegłych, posiłkując się przedmiotową listą. W celu stałego wpisania na 

listę biegłych należy złożyć odpowiedni wniosek (informacje na stronie internetowej Sądu 

Okręgowego w Poznaniu). W drugim przypadku otrzymana rekomendacja będzie miała istotne 

znaczenie dla decyzji Prezesa Sądu. 

 
ZMIANY W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM 
 

Z dniem 29 maja br. w Krajowym Rejestrze Sądowym dokonano zmiany siedziby poznańskiego 

Oddziału TUP z ul. św. Marcin 80/82 na ul. Tęczową 8. Tym samym adres Oddziału zlokalizowany 

w CK Zamek przestał ostatecznie być aktualny.  

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


