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Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! 

Ponownie przekazujemy Wam podsumowanie ostatnich kilku miesięcy, w których wydarzyło się 
niemało – znajdziecie tu relacje z naszych spotkań, sprawozdanie z XI Dnia Urbanisty, wyniki naszych 
konkursów, zapowiedzi nadchodzących wydarzeń, a także inne aktualności organizacyjne. Zapraszamy 
do lektury.  

Przy okazji pragniemy złożyć Wam Koleżanki i Koledzy świąteczne życzenia. Niech czas Wielkiej Nocy 
przyniesie nam radość, poczucie wspólnoty, odpoczynek i nadzieję. W załączeniu poniżej pisanka 
krajobrazem miejskim malowana ☺ 

Zarząd Oddziału 

 

 

Cluoud Gate, Chicago, USA 

  

Rzeźba miejska stanowiąca centralny punkt przestrzeni 

publicznej zwanej Millenium Park. Autorem „budowli” 

jest artysta indyjskiego pochodzenia Sir Anish Kapoor. 

Obiekt mierzy 10 m szerokości, 20 m długości i 13 m 

wysokości. Został wybudowany w latach 2004-06, a do 

jego wykonania zużyto niemal 100 ton stali nierdzewnej. 

Wypolerowanie powierzchni pozwoliło uzyskać efekt 

doskonałego zwierciadła, w którym przegląda się cała 

okolica. Ze względu na swój kształt, rzeźba została 

ochrzczona mianem „chicagowskiej fasoli”, jednak nie da 

się zaprzeczyć, że z tego profilu przypomina wielkie jajo.     

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ODDZIAŁU 

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego Oddziału odbędzie się w dniu 23 kwietnia br. 
(poniedziałek) w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu. 

Dokładne miejsce oraz godzina spotkania, porządek obrad, a także sprawozdanie z działalności 
Oddziału w bieżącej kadencji, zostaną niebawem przekazane drogą elektroniczną (do członków, 
którzy podali adresy e-mail) oraz pocztą tradycyjną (do pozostałych członków).  
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VI KONGRES URBANISTYKI POLSKIEJ ORAZ XVIII WALNY ZJAZD DELEGATÓW TUP  

VI Kongres Urbanistyki Polskiej pt. „Jutro 
Miasta” odbędzie się w dniach 20-22 
czerwca br. w Gdyni. Szczegóły rejestracji 
oraz aktualne ustalenia dotyczące wydarzenia 
znajdują się w przesyłanych pocztą 
Newsletterach Zarządu Głównego TUP oraz na 
stronie www.kongrestup.pl   

Bezpośrednio po kongresie tj. w dniach 23-24 
czerwca br. odbędzie się XVIII Walny Zjazd 
Delegatów TUP. Delegaci na Zjazd zostaną 
wybrani na Walnym Zebraniu Oddziału.  

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE – RELACJA Z WYDARZENIA 

Uroczyste spotkanie świąteczno-noworoczne naszego Oddziału odbyło się w dniu 10 stycznia 2018 r. 
w Inkubatorze Kultury „Pireus” przy ul. Głogowskiej 35 w Poznaniu. 

Wspólnym wysiłkiem udało się stworzyć bardzo przyjazną, a jednocześnie uroczystą przestrzeń. 
Nasze stoły były obficie zastawione jedzeniem, a grzanego wina nie zabrakło dla nikogo. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim tym, którzy zaangażowali się w przygotowanie spotkania tj. licznej grupie 
organizacyjnej, a także wszystkim uczestnikom za przybycie i przygotowanie smakołyków.  

 
fot. M. Kozanecka 

Utrzymaliśmy frekwencję z roku zeszłego, łącznie na spotkanie przybyły 34 osoby (w tym 7 osób 
towarzyszących). Wydarzeniem specjalnym wieczoru była projekcja archiwalnych kronik filmowych 
pt. „Wejchertowie” o dokonaniach zawodowych profesora Kazimierza Wejcherta i jego żony Hanny 
Adamczewskiej-Wejchert podczas projektowania i realizacji założenia urbanistycznego „Nowe Tychy”. 
Pokaz filmu i zdjęć wzbogacił komentarzem syn bohatera kroniki – Kol. Kazimierz Wejchert.   

Zdjęcia ze spotkania można obejrzeć na naszej stronie internetowej w zakładce "galeria". 
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KONFERENCJA XI „DZIEŃ URBANISTY” – RELACJA Z WYDARZENIA  

XI edycja „Dnia Urbanisty” zatytułowana „W stronę miasta pięknego” odbyła się w dniach           
1-2 lutego 2018 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, jako jedna z imprez 
towarzyszących targom „Budma 2018”.  

Wśród organizatorów wydarzenia oprócz poznańskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów 
Polskich i Międzynarodowych Targów Poznańskich znalazły się również Miasto Poznań oraz 
Stowarzyszenie Metropolia Poznań. 

 
oprac. A. Leraczyk 

Tegoroczna edycja odbyła się w nowym, większym miejscu (Pawilon 15). Ponadto wydarzenie po raz 
pierwszy miało poszerzony, dwudniowy wymiar, a każdy dzień miał odrębną tematykę.  

Dzień I (1 lutego) poświęcony był nadchodzącym zmianom legislacyjnym w zakresie planowania 
przestrzennego. Spotkanie rozpoczęło się uroczystym otwarciem i przywitaniem gości przez Prezesa 
Oddziału TUP w Poznaniu Kol. Piotra Sobczaka. Następnie głos zabrał Zastępca Prezydenta Miasta 
Poznania Pan Maciej Wudarski. Po uroczystościach konkursowych rozpoczęła się zasadnicza część 
konferencji. O projektach nowych aktów prawnych oraz stopniu zaawansowania prac szeroko 
opowiedział przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – Pan Michał Leszczyński. Następnie 
odbyła się dyskusja panelowa z udziałem ekspertów reprezentujących różne jednostki oraz 
środowiska.  

Uzupełnieniem dnia I było wieczorne spotkanie pt. „W stronę miasta pięknego nocą – wieczór 
światła z Philipsem”, które odbyło się w Galerii Miejskiej Arsenał na Starym Rynku w Poznaniu. 
Spotkanie miało charakter zamknięty i było przeznaczone dla osób zaproszonych przez organizatorów 
konferencji. Wieczór był sponsorowany przez partnera wydarzenia – firmę Philips. Na potrzeby 
wieczoru została przygotowana specjalna iluminacja na fasadach budynków Galerii oraz 
Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego.  

Dzień II (2 lutego) pozwolił przyjrzeć się dotychczasowym doświadczeniom w zakresie tworzenia 
uchwał krajobrazowych. Tym razem gości przywitał także Starosta Poznański – Pan Jan Grabkowski. 
Rozpoczęliśmy od inspiracji, aby następnie przejść do forum praktyków, którzy zaprezentowali 
doświadczenia z różnych stron kraju (Poznań, Gdańsk, Warszawa, Łódź, Nałęczów). Ten dzień również 
zakończył się dyskusją. Forum stanowiło znakomitą przestrzeń do omówienia szans i zagrożeń 
ujawniających się w procesie tworzenia uchwał krajobrazowych. 
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Sylwetki prelegentów i panelistów, a także ich prezentacje są dostępne na oddziałowej stronie 
internetowej w zakładce poświęconej tegorocznej konferencji. Zdjęcia z wydarzenia można zobaczyć 
w zakładce "galerie".  

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym – Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana 
Marka Woźniaka oraz Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka. Partnerami przedsięwzięcia 
byli firma Phillips oraz Galeria Miejska Arsenał. Natomiast patronat medialny nad wydarzeniem objęły 
portale branżowe Urbanistyka.Info oraz Urbnews.pl. 

Udział w konferencji był tradycyjnie bezpłatny, a tegoroczna edycja „Dnia Urbanisty” cieszyła się tak 
dużym zainteresowaniem, że lista zgłoszeń została zamknięta w ciągu kilku dni. Rekordowa liczba 
uczestników, którzy zostali zarejestrowani na listach dla obu dni konferencji sięgnęła 405 osób! 
Jednocześnie należy przypuszczać, że wydarzenie odwiedziła pewna nierejestrowana na konferencji 
grupa gości targów „Budma 2018”. 

 

fot. A. Bogalecka-Pabisiak, M. Kozanecka 

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim naszym partnerom za wsparcie i doskonałą 
współpracę, wolontariuszom za pomoc, a prelegentom i przybyłym gościom za udział w konferencji. 
Po raz kolejny mogliśmy się przekonać, że tematyka naszej konferencji doskonale wpisała się 
w potrzeby przybyłych uczestników. Świadczy o tym wysoka frekwencja w czasie całego wydarzenia.  

Dobra organizacja, wysoki poziom merytoryczny oraz sprawne wykorzystywanie kanałów 
informacyjnych, wywołuje od lat bardzo pozytywny odbiór ze strony uczestników. Skala wydarzenia 
rośnie, a w strukturze uczestników zwiększa się udział osób przyjezdnych. Znaczna cześć gości 
odwiedza konferencję regularnie, a wydarzenie jest dobrze rozpoznawalne i ugruntowane. Jesteśmy 
bardzo dumni, że „Dzień Urbanisty” stał się mocnym punktem w urbanistycznym kalendarzu 
szkoleniowym.  
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ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ ODDZIAŁ 

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

XXVII edycja konkursu „Moja Wielkopolska” im. Lidii Wejchert 

W tegorocznej edycji ocenie poddano 10 prac dyplomantów z roku akademickiego 2016/2017 
reprezentujących 3 poznańskie publiczne uczelnie wyższe. Sąd Konkursowy pod przewodnictwem 
Kol. Ewy Pietz postanowił przyznać nagrodę główną Panu Łukaszowi Gąsce za pracę „Projekt 
zagospodarowania zbiornika retencyjnego w miejscowości Szałe. Koncepcja przestrzennego 
i ekologicznego zagospodarowania terenu wokół jeziora”, wykonaną na Politechnice Poznańskiej, 
na Wydziale Architektury, pod kierunkiem naukowym dr inż. arch. Adama Sinieckiego. Ponadto jury 
przyznało dwa wyróżnienia I stopnia (Karolina Kuś, Olga Spychała) oraz dwa wyróżnienia II stopnia 
(Kaja Ast, Joanna Szyda). 

 

 
Wizualizacja założeń nagrodzonej pracy  

oprac. Ł. Gąska 

 
Kol. Elżbieta Piotrowska 

ogłasza wyniki 

fot. D. Nowakowska 

W składzie jury znaleźli się ponadto Kol. Kol. Iwona Ludwiczak, Henryk Sufryd, Kazimierz Wejchert, 
Elżbieta Piotrowska oraz Filip Koczorowski. W posiedzeniu Sądu Konkursowego uczestniczył ponadto 
przedstawiciel Prezydenta Miasta Poznania, zastępca Architekta Miasta – Pani Danuta Nowotna 
z Wydziału Urbanistyki i Architektury. Sekretarzem organizacyjnym konkursu była Kol. Elżbieta 
Piotrowska. Konkurs „Moja Wielkopolska” uzyskał patronat Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego, Wojewody Wielkopolskiego i Prezydenta Miasta Poznania.  

W tym roku konkurs po raz pierwszy nosił imię Lidii Wejchert, zasłużonej członkini naszego Oddziału, 
która miała szczególny wpływ na jego kształt. 

VII edycja konkursu „Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce” 

Sąd Konkursowy pod przewodnictwem Pana Marka Bryla (reprezentującego Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego) przyznał jedną nagrodę i dwa wyróżnienia: 

− nagroda: Miasto Poznań za realizację „Zagospodarowanie południowej części starego 
koryta Warty w Poznaniu”, 
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− wyróżnienie: Miasto Kalisz za realizację „Przebudowa Placu Kilińskiego w Kaliszu”,  
− wyróżnienie: Miasto Luboń za realizację „Plaża miejska w Luboniu”. 

W składzie jury znaleźli się ponadto Kol. Kol. Joanna Grocholewska, Eleonora Rybczyńska, Piotr 
Sobczak, a także Pani Elżbieta Janus (dyrektor MPU w Poznaniu). Sekretarzem organizacyjnym 
konkursu była Kol. Magdalena Trzpil. Konkurs „Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna 
w Wielkopolsce” uzyskał patronat Marszałka Województwa Wielkopolskiego.  

 

 

Fragment 

nagrodzonego 

parku w starym 

korycie Warty 

fot. UM Poznań (Zarząd 

Zieleni Miejskiej) 

 
Wszystkim uczestnikom obu konkursów bardzo dziękujemy a laureatom serdecznie gratulujemy! 
Szczegóły obu konkursów w tym prezentacje nagrodzonych realizacji znajdują się na naszej stronie 
internetowej w zakładkach konkursowych. 

TOWARZYSKIE URBANISTÓW POGAWĘDKI 

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

Pogawędki nr 22 zatytułowane „Uspokajanie ruchu w centrum Poznania – cele, problemy, 
dylematy” odbyły się w dniu 18 września 2017 r., a naszym gościem była członkini naszego 
Oddziału – Kol. Katarzyna Bolimowska, Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Tematem 
spotkania były działania prowadzone w zakresie uspokajania ruchu w centrum Poznania. Spotkanie 
wywołało długą i ożywioną dyskusję oraz było okazją do odpowiedzi na pytania takie jak: Czy 
wprowadzane zmiany są szansą czy zagrożeniem dla rozwoju centrum miasta? Co zaproponowano 
w ramach poprawy sytuacji związanej z parkowaniem w świetle obecnych przepisów?  

Spotkanie nr 23 odbyło się w dniu 13 listopada 2017 r. o godz. 18.00 w "Cafe Misja", temat 
spotkania brzmiał „Od Beneluksu do Poznania”, a naszym gościem był architekt i urbanista 
Dawid Strębicki, który przez 20 lat pracował w Belgii i Holandii, a w 2011 r. osiadł w Poznaniu i wraz 
z Jolantą Starzak założył pracownię Atelier Starzak Strębicki. W Poznaniu zaprojektowali dziedziniec 
Urzędu Miasta i przestrzeń Generator Malta. Nasz gość przybliżył nam klika projektów ze swej 
praktyki, prezentując przykłady z zagranicznego jak i lokalnego podwórka. Zarówno prelekcja jak 
i dyskusja były niezwykłą opowieścią o przestrzeni oraz kreatywnym podejściu do projektowania 
w warunkach polskich i zachodnioeuropejskich. 
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Fot. W. Andrzejczak 

 

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami naszych prelegentów i obejrzenia fotorelacji ze spotkań 
(dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce „Towarzyskie Urbanistów Pogawędki” oraz 
„galerie”). 

Kolejne spotkanie „pogawędkowe” zostało zaplanowane na dzień 9 kwietnia br. Naszym gościem 
będzie Marek Maćkowiak, urbanista pracujący od ponad 10 lat na brytyjskiej ziemi, a temat 
spotkania brzmi „Planowanie przestrzenne w Wielkiej Brytanii”. Zapowiada się kolejna niezwykle 
ciekawa prelekcja. Serdecznie zapraszamy! 

ZMIANY NA LIŚCIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU 

W okresie od ostatniego komunikatu Zarząd Oddziału (na zebraniu w dniu 13 listopada 2017 r.) 
przyjął 12 nowych osób, są to Koleżanki i Koledzy:  

− Apanowicz Marta (Gorzów Wlkp.), 
− Biernacki Jan (Gorzów Wlkp.), 
− Brytan Marcin (Gorzów Wlkp.), 
− Ciesiółka Przemysław (Poznań), 
− Danielak Marta (Gorzów Wlkp.), 
− Gąsiorek Grzegorz (Gorzów Wlkp.), 

− Grzesiak Łukasz (Gorzów Wlkp.), 
− Nogieć Paulina (Gorzów Wlkp.), 
− Paluszewska Berta (Gorzów Wlkp.), 
− Skolimowska Edyta (Mosina), 
− Wegnerska Marta (Gniezno), 
− Zagróbka Magdalena (Zwierzyn). 

 

Na początku bieżącego roku zasmuciły nas wiadomości o odejściu dwóch naszych zasłużonych 
Kolegów – Stefana Leciejewskiego i Lecha Zimowskiego.  

Na chwilę obecną nasz Oddział liczy 71 członków (w tym 4 członków honorowych). Bieżąca lista 
członków znajduje się na oddziałowej stronie internetowej.  

WRĘCZENIE NAGRÓD SARP DLA TADEUSZA GAŁECKIEGO I HENRYKA SUFRYDA 

Nasi Szacowni Koledzy – Tadeusz Gałecki oraz Henryk Sufryd zostali wyróżnieni przez 
Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddział w Poznaniu. Uroczystość wręczenia Honorowych 
Nagród SARP odbyła się w dniu 6 października 2017 r. w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.    
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PATRONAT INICJATYW AKADEMICKIEGO KOŁA NAUKOWEGO GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 

 

Drugi rok z rzędu nasi młodsi koledzy z Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej 
(Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) zwrócili się do nas z wnioskiem o objecie patronatem 
honorowym organizowanej przez nich ogólnopolskiej konferencji naukowej. Tegoroczna edycja 
wydarzenia nosi tytuł „Dni Planisty – Sharing cities: Współużytkujemy, współdziałamy, jesteśmy 
współodpowiedzialni”. Patronat został przyznany jednogłośnie.  

Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2018 r. na 
Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. 
A. Mickiewicza w Poznaniu. 

Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej, może 
ponadto pochwalić się inną cenną inicjatywą, która również została 
objęta patronatem honorowym naszego Oddziału. Mianowicie, zimą 
2017 r. ukazał się pierwszy zeszyt czasopisma studentów 
gospodarki przestrzennej „Przegląd Planisty”. W Radzie Naukowej 
czasopisma zasiada dwóch naszych członków – Kol. Łukasz Mikuła 
oraz Kol. Przemysław Ciesiółka. Tematem przewodnim numeru 
były „Wyzwania komunikacyjne miast”. Obecnie w przygotowaniu 
znajduje się drugi zeszyt, który tematem nawiązuje do wspomnianej 
wyżej konferencji. 

 

 
 
 
 

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

 

 


