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CZERWIEC 2018 R. (NR 2/18) 

 

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! 

W tym roku lato przyszło znacznie wcześniej, dlatego my również wcześniej przekazujemy Wam 

wakacyjny komunikat, w którym znajdziecie sporo faktów z życia Oddziału i nie tylko.  

Zapraszamy do lektury i wszystkim życzymy dobrego wypoczynku zarówno w mieście jak i poza nim. 

W załączeniu poniżej letnia zamorska inspiracja ☺ 

Zarząd Oddziału 
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USTALENIA WALNEGO ZEBRANIA ODDZIAŁU ORAZ UKONSTYTUOWANIE SIĘ ORGANÓW 

Walne Zebranie Oddziału odbyło się w dniu 23 kwietnia br. w siedzibie Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej w Poznaniu. Na zebranie przybyło 23 członków Oddziału co stanowi ok. 30% całego 

składu osobowego. Członków, którzy nie mogli przybyć na zebranie informujemy, że ustępujący 

Zarząd otrzymał jednogłośne absolutorium. Przewodniczącym zebrania został wybrany Kol. Krzysztof 

Cesar, a sekretarzem została Kol. Eleonora Rybczyńska.  

Wyniki wyborów na kadencję na lata 2018-2021 przedstawiają się następująco:  

1) Prezes Zarządu – kol. Piotr Sobczak 

2) Członkowie Zarządu: 

� kol. Łukasz Mikuła – wiceprezes 

� kol. Witold Andrzejczak – sekretarz  

� kol. Filip Koczorowski – skarbnik  

� kol. Elżbieta Piotrowska  
� kol. Miłosz Sura  
� kol. Magdalena Trzpil 

3) Skład Komisji Rewizyjnej: 

� kol. Eleonora Rybczyńska – przewodnicząca  

� kol. Alicja Bogalecka-Pabisiak 
� kol. Joanna Grocholewska 
� kol. Monika Kozanecka  
� kol. Łukasz Olędzki 

Warto nadmienić, że Kol. Piotr Sobczak już po raz piąty będzie piastował stanowisko Prezesa naszego 

Oddziału. Jednakowo długo Kol. Filip Koczorowski pełni funkcję Skarbnika.  

W tym miejscu serdecznie dziękujemy za szerokie i wieloletnie zaangażowanie kol. kol. Agacie 
Leraczyk, Ewie Pietz oraz Krystynie Berezowskiej-Apolinarskiej, które w bieżącej kadencji nie 

będą kontynuować prac w organach Oddziału.  

Walne Zebranie Oddziału dokonało również wyboru 8 delegatów na XVIII Walny Zjazd TUP, którymi 

zostali kol. kol. Witold Andrzejczak, Joanna Grocholewska, Monika Kozanecka, Łukasz Mikuła, Łukasz 

Olędzki, Elżbieta Piotrowska, Eleonora Rybczyńska oraz Michalina Szeliga. 

Wybrano również 8 delegatów rezerwowych, którymi zostali: Alicja Bogalecka-Pabisiak, Krzysztof 

Cesar, Filip Koczorowski, Agata Leraczyk, Iwona Ludwiczak, Miłosz Sura, Magdalena Trzpil oraz Ewa 

Zagdańska. 

Sprawozdania Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej z kadencji 2015-2018 zostały opublikowane 

na stronie internetowej Oddziału (www.tup.poznan.pl), w dziale „informacje dla członków”. 

Na zebraniu zgłoszono również kilka wniosków, m.in.: przyspieszenie w rocznym kalendarzu 

konkursu „Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce”, zwiększenie 

zaangażowania członków i kół akademickich w procesie zgłaszania realizacji do ww. konkursu, 

zwrócenie większej uwagi na zagadnienia zagospodarowania przestrzennego terenów wiejskich, 

ewentualne nawiązanie współpracy z WOIIB, budowanie banku specjalistów poprzez zakładanie przez 

członków profili na portalu Linkedin, a także prowadzenie dochodowych dla Oddziału szkoleń 

z zakresu planowania przestrzennego dla projektantów oraz jednostek samorządu terytorialnego.  



 

3 

 

VI KONGRES URBANISTYKI POLSKIEJ  

W dniach od 20 do 22 czerwca 2018 r. 
w Gdyni odbył się VI Kongres Urbanistyki 
Polskiej. Hasło przewodnie kongresu 
brzmiało „Jutro miasta”. 

relacja – kol. Joanna Grocholewska 

 

 
 

Kongres stał się polem żywej i ciekawej dyskusji o najważniejszych problemach dzisiejszych miast 

oraz próbą snucia wizji przyszłości. Debaty koncentrowały się wokół kwestii związanych ze 

sprawnym zarządzaniem miastem, partycypacją społeczną (która czasem jest twórcza, a czasem bywa 

destrukcyjna), rolą wielkich projektów urbanistycznych stanowiących niejednokrotnie impulsy 

rozwoju albo puste pomniki cudzych ambicji. Podejmowano tematy bieżące, stanowiące naszą 

codzienną bolączkę, czyli finansowanie infrastruktury w rozwoju przestrzennym, komunikację 

wizualną, która prócz wielkopowierzchniowych reklam może nieść wartość informacyjną, 

wspomagającą mieszkańców oraz obawy związane z nową polityką mieszkaniową „Mieszkanie Plus”. 

Kongresowi towarzyszyła wystawa "Wielkie projekty urbanistyczne w Polsce w XXI wieku", 

zainstalowana na Placu Grunwaldzkim w Gdyni.  

Na kongresie podjęto próbę odpowiedzi na pytania jakie powinno być miasto jutra: garden city?, 

modern city?, smart city?, rebel city?, happy city?…. Na to pytanie wciąż poszukujemy odpowiedzi. 

Wydaje się, że dzisiaj nie ma jedynej słusznej idei, pod którą wszyscy polscy urbaniści by się podpisali. 

Inne są bowiem problemy miast europejskich, a zupełnie inne miast azjatyckich czy afrykańskich. 

W kosmopolitycznym świecie dostrzega się potrzebę, by miasta były lokalne, odzwierciedlały genius 

loci - specyfikę miejsca, oraz by były nasze – obywatelskie, budujące wspólnotę mieszkańców. 

Udało się natomiast określić rolę urbanisty we współczesnym mieście. Padły słowa: „Urbanista to lider 

zmian”. Choć i tu pojawiły się głosy otrzeźwienia. Po pierwsze, że statystycznie urbaniści mają tylko 

5% wpływu na kształt przestrzeni – na szczęście te ważne i trwałe 5%. Po drugie, przedstawiciele 

władz samorządowych siebie stawiają w roli lidera zmian, ale jak sami przyznają chcieliby mieć 

rozsądnego urbanistę – doradcę u boku. 

XVIII WALNY ZJAZD DELEGATÓW TUP  

Bezpośrednio po kongresie tj. w dniach 23-24 czerwca br. w Gdańsku odbył się XVIII Walny 
Zjazd Delegatów TUP.  

relacja – kol. Eleonora Rybczyńska 

 

W Zjeździe uczestniczyło łącznie 76 delegatów ze wszystkich oddziałów naszego Towarzystwa. 

Delegację naszego Oddziału na Zjazd stanowili: kol. kol. Alicja Bogalecka-Pabisiak, Joanna 

Grocholewska, Łukasz Mikuła, Łukasz Olędzki, Eleonora Rybczyńska oraz Michalina Szeliga. Delegaci 

Oddziału brali czynny udział w pracach Zjazdu.  
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Walny Zjazd Delegatów dokonał wyboru Prezesa i członków Zarządu, a także członków pozostałych 

organów na nową kadencję 2018-2021. Nowym Prezesem TUP został kol. Tomasz Majda (Oddział 

w Warszawie) dotychczasowy wiceprezes. Wśród 12 członków nowego Zarządu znalazła się również 

członkini poznańskiego Oddziału – kol. Joanna Grocholewska. Natomiast w składzie Rady TUP 

zasiądzie kol. Eleonora Rybczyńska. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!  

Szczegółowe informacje na temat nowo wybranych władz i organów centralnych TUP można znaleźć 

na stronie internetowej Towarzystwa (www.tup.org.pl). 

Delegaci w trakcie obrad podjęli kilka uchwał. Do najważniejszych należy uchwała w sprawie zmian 

w Statucie Towarzystwa. Zmiany w różnym stopniu dotyczą kilkudziesięciu paragrafów 

dotychczasowego dokumentu. W świetle nowych zapisów nasze Towarzystwo jest także 

stowarzyszeniem zawodowym, zobligowanym do podnoszenia poziomu zawodowego członków 

w ramach wewnętrznego systemu potwierdzania kwalifikacji i umiejętności, prowadzącego w efekcie 

do uzyskania tytułu Rzeczoznawcy TUP przez ubiegającego się członka. 

Szczególnie miło jest nam zakomunikować, że Walny Zjazd Delegatów uhonorował członków naszego 

oddziału, nadając członkostwo honorowe w TUP kol. Ludwikowi Misiekowi i kol. Kazimierzowi 
Wejchertowi. Ponadto na Zjeździe poinformowano, że Zarząd Główny wyróżnił Srebrnymi 

Odznakami TUP kol. kol. Witolda Andrzejczaka, Łukasza Mikułę i Magdalenę Trzpil. Gratulujemy! 

Do najważniejszych wniosków zgłoszonych na Zjeździe, przekazanych nowym władzom Towarzystwa 

do rozważenia i podjęcia prac, należą:  

− rozpoczęcie przygotowań do organizacji obchodów 100. rocznicy powstania TUP, 

− przygotowanie zbioru Zasad Etyki Towarzystwa, o którym mowa w nowym Statucie, 

− podjęcie działań zmierzających do podniesienia rangi TUP, szczególnie w kwestiach dotyczących 

prac legislacyjnych, 

− pełne poparcie Walnego Zjazdu dla podniesienia wysokości składek członkowskich. 

ZMIANY NA LIŚCIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU 

W okresie od ostatniego komunikatu Zarząd Oddziału (na zebraniach w dniach 9 kwietnia oraz 

18 czerwca br.) przyjął 7 nowych osób, są to Koleżanki:  

− Bogalecka-Pabisiak Alicja (Poznań), 
− Cieśla Aldona (Kórnik), 
− Jambrożek Sylwia (Poznań), 
− Leciejewska Beata (Piła), 
− Piechota-Kondela Marta (Recz), 
− Szaciłowska Agata (Bristol/Koziegłowy), 
− Szeliga Michalina (Poznań). 

Na chwilę obecną nasz Oddział liczy 78 członków (w tym 6 członków honorowych). Bieżąca lista 

członków znajduje się na oddziałowej stronie internetowej.  
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UTWORZENIE KOŁA LOKALNEGO TUP W GORZOWIE WLKP.  

Szczególnym wydarzeniem w życiu Oddziału było utworzenie w dniu 9 kwietnia br. Koła Lokalnego 

TUP w Gorzowie Wlkp. Wyjątkowość sytuacji wynika z faktu, że pomimo obecnych możliwości 

statutowych, żaden inny oddział w kraju nie posiada w swojej strukturze koła lokalnego.  

W skład Koła wchodzi obecnie 10 członków Oddziału – są to kol. kol.: Marta Apanowicz, Jan Biernacki, 

Marcin Brytan, Marta Danielak, Grzegorz Gąsiorek, Łukasz Grzesiak, Paulina Nogieć, Berta 

Paluszewska, Marta Piechota-Kondela oraz Magdalena Zagróbka. 

Pierwsze zebranie Koła odbyło się w dniu 17 kwietnia 2018 r. w gorzowskim klubie „Lamus”. 

Na zebraniu jednogłośnie wybrano przewodniczącego Koła kol. Jana Biernackiego.   

TOWARZYSKIE URBANISTÓW POGAWĘDKI 

Od publikacji ostatniego komunikatu w zaprzyjaźnionych wnętrzach kawiarni „Cafe Misja” odbyły się 

kolejne dwa spotkania z cyklu „Towarzyskie Urbanistów Pogawędki”. 

Pogawędki nr 24 zatytułowane „Planowanie przestrzenne w Wielkiej Brytanii” odbyły się 
w dniu 9 kwietnia 2018 r., a naszym gościem był Marek Maćkowiak, urbanista od ponad 10 lat 
pracujący w Wielkiej Brytanii. Nasz gość przybliżył nam w skrócie aspekty historyczne istotne dla 

planowania przestrzennego w Wielkiej Brytanii, miedzy innymi nawiązując do tradycji planowania 

nowych miast – Ebenezer Howard & the garden city movement – ze wskazaniem na przykłady miast 

powojennych. Zasadniczym tematem prelekcji był wpływ wspomnianej tradycji na rozwój 

największego i jednocześnie najbardziej udanego gospodarczo nowego ośrodka miejskiego 

w Zjednoczonym Królestwie – dowiedzieliśmy się jak zostało zaplanowane i jak powstawało miasto 

Milton Keynes.  Marek Maćkowiak opowiedział również o projektach, w które był bezpośrednio 

i pośrednio zaangażowany pracując właśnie w Milton Keynes. Zarówno prelekcja jak i dyskusja były 

niezwykle ciekawą podróżą do miejsca gdzie wielkie idee spotkały się z wielką realizacją. Jednocześnie 

nasuwa się niemało skojarzeń z ideami urbanistycznymi realizowanymi w powojennej Polsce.  

 

 

Fot. J. Woźniak  

 

Jubileuszowe spotkanie nr 25 odbyło się w dniu 18 czerwca 2018 r. o godz. 18.00 w "Cafe 
Misja", a temat spotkania brzmiał „Szczęśliwa 25 – subiektywny przegląd polskiej urbanistyki”. 
Prelekcję poprowadził Piotr Sobczak – Prezes Oddziału TUP w Poznaniu oraz Architekt Miejski. 
Każdy jubileusz to doskonała okazja do przemyśleń, podsumowań i przedstawiania sukcesów. 



 

6 

 

Szukając inspiracji, zastanawialiśmy się jakie realizacje pojawiły się w Polsce przez ostatnie 

dwadzieścia pięć lat. Co możemy podziwiać w zakresie planowania przestrzennego? Co stało się 

symbolem polskiej urbanistyki? Otóż, działo się i to sporo. Spośród wszystkich udanych przedsięwzięć 

subiektywnie (w gronie przedstawicieli poznańskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów 

Polskich) wybraliśmy 25 projektów zrealizowanych w kraju, które zasługują na szczególną uwagę. 

Łódzkie „woonerfy”, poznański Stary Browar z parkiem czy szczeciński plac Solidarności wraz 

z Centrum Dialogu Przełomy i Filharmonią, to tylko niektóre z ikon, którymi mogliśmy się wspólnie 

delektować.  

 

oprac. A. Leraczyk 

 

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami i obejrzenia fotorelacji ze spotkań (dostępne na naszej 

stronie internetowej w zakładce „Towarzyskie Urbanistów Pogawędki” oraz „galerie”). 

Kolejne spotkanie „pogawędkowe” zostało zaplanowane na początek października. Szczegóły 

spotkania zostaną przekazane po wakacjach, ale już teraz wszystkich serdecznie zapraszamy! 

ZAPROSZENIE DO KAPITUŁY KONKURSU „ARCHITECTUS CIVITATIS NOSTRAE” 

Prezydent Miasta Poznania wzorem roku 2016 pragnie 

przyznać nagrodę Architectus civitatis nostrae 

(budowniczy naszego miasta).  

W II edycji nagroda przyznana zostanie przedsiębiorcom, 

którzy zrealizowali najlepsze budynki i zespoły 

zabudowy na terenie miasta Poznania w ciągu ostatnich 

dwóch lat w kategorii: kompleksy mieszkaniowo-

usługowe, obiekty usługowe, działania inwestycyjne na 

terenach zdegradowanych.  

 

Podobnie jak inne ważne środowiska społeczne i zawodowe TUP został zaproszony do wytypowania 

członka kapituły konkursowej. Przedstawicielem naszego oddziału w jury będzie kol. Filip 
Koczorowski.  

Wręczenie nagrody przez Prezydenta Miasta Poznania odbędzie się podczas Targów Mieszkań 

i Domów w dniu 8 września br. 
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PARTNERSTWO INICJATYWY POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU SARP – SPACERY „ZBUDOWANE” 

Poznański Oddział Stowarzyszenia Architektów 

Polskich wystąpił z propozycją aby nasz Oddział 

został partnerem cyklu spacerów 

architektonicznych „Zbudowane”. Cykl związany 

jest z przypadającą w tym roku 20 edycją 

Nagrody Prezydenta Miasta Poznania im. Jana 

Baptysty Quadro za najlepszą realizację 

architektoniczną. 

 

 

 W dniu 14 kwietnia br. odbył się spacer nad 

Jeziorem Maltańskim, a tematem był tamtejszy 

zespół obiektów rekreacyjno-sportowych 

autorstwa arch. Klemensa Mikuły. Realizacja ta 

była pierwszym laureatem Nagrody. Jedną 

z osób prowadzących maltański spacer był wnuk 

autora założenia, a jednocześnie obecny 

wiceprezes naszego Oddziału – kol. Łukasz 
Mikuła.  

 

 

 

 

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

współpraca Eleonora Rybczyńska, Joanna Grocholewska 


