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Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! 

Zapraszamy do lektury świątecznego komunikatu, w którym znajdziecie bardzo wiele ważnych 
informacji. Choć na zewnątrz chłód, to u nas okres najgorętszy!   

Przy okazji pragniemy złożyć Wam Koleżanki i Koledzy świąteczne życzenia. Niech świąteczny czas 
pozwoli odpocząć oraz poczuć ład, spokój oraz ciepło.  

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 7 stycznia 2019 r. 
(poniedziałek) o godzinie 18.30 w biurze Projektu „Centrum” przy ul. Św. Marcin 57 w Poznaniu. 

Po raz kolejny pragniemy 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. Natomiast kawa, herbata oraz grzane wino będą na Was czekać na miejscu. 

Uświetnieniem wieczoru będzie wręczenie odznaczeń, które zostały nadane naszym Członkom 
podczas XVIII Walnego Zjazdu Delegatów w Gdańsku w dniach 23-24 czerwca 2018 r. Dodatkową 
atrakcją będzie projekcja filmu o ulicy Św. Marcin wzbogacona komentarzem. Atmosfera miejsca 
z pewnością sprzyjać będzie dyskusjom na temat zmian jakie aktualnie zachodzą w przestrzeni 
Poznania. 

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 2019 r. Dziękujemy i do zobaczenia! 
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XII DZIEŃ URBANISTY 

Tradycyjnie korzystając z gościny Międzynarodowych Targów Poznańskich, konferencja XII 
Dzień Urbanisty odbędzie się w dniach 14-15 lutego 2019 r. na targach „Budma”. Tegorocznym 
hasłem przewodnim jest „Przestrzeń w lepszym klimacie”. Tematyka obrad będzie więc 
koncentrowała się na związkach urbanistyki i planowania przestrzennego z działaniami na 
rzecz adaptacji do zmian klimatu oraz przeciwdziałania ich przyczynom. 

Wprowadzeniem do problematyki XII Dnia Urbanisty będzie wystąpienie Marcina Popkiewicza – 
fizyka, dziennikarza, a także autora bloga ziemianarozdrozu.pl. Konferencja została podzielona 
tematycznie na dwa dni, których wiodącymi motywami będą „Powietrze” i „Woda”. W pierwszym dniu 
dominować będą kwestie czystego powietrza i zwalczania smogu, prezentowane w kontekście 
rozwiązań systemowych o wymiarze krajowym i metropolitalnym (program „Czyste powietrze”, 
projekt Edukacyjna Sieć Antysmogowa). Przedstawione zostaną także przykłady innowacyjnych 
rozwiązań wdrażanych w skali lokalnej (modelowanie przewietrzania miasta, domy pasywne, 
infrastruktura elektromobilności i antysmogowa).  

Drugi dzień wydarzenia upłynie pod znakiem planowania właściwej gospodarki wodnej i zarządzania 
retencją wód opadowych. W ramach wystąpień spotkają się różne punkty widzenia na tę 
problematykę: samorządowy, naukowy, branżowy oraz organizacji pozarządowych. 

Głównym organizatorem Dnia Urbanisty jest Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu, 
a współorganizatorami Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz 
Aquanet S.A.  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. 

Podczas pierwszego dnia konferencji ogłoszone zostaną również wyniki XXVIII edycji konkursu im. 
Lidii Wejchert „Moja Wielkopolska” oraz VIII edycji konkursu „Najlepiej zagospodarowana przestrzeń 
publiczna w Wielkopolsce”. 

Szczegółowe informacje będą dostępne po Nowym Roku. Serdecznie wszystkich zapraszamy!                                                                                        

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 26 zatytułowane  „Urbanizacja a retencja wody – Działania rewitalizacyjne w 
rezerwacie Żurawiniec” odbyły się w dniu 8 października 2018 r., a naszym gościem był dr hab. 
prof. UAM Mirosław Makohonienko, dyrektor Instytutu Geoekologii i Geoinformacji oraz kierownik 
Zakładu Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  

Spotkanie poświęcone było problemom retencji wodnej w obszarach miejskich. Dyskusji poddano 
kwestie efektywnej i proekologicznej gospodarki wodnej w rosnących pod  względem powierzchni 
obszarach zurbanizowanych. Szczególnie interesujące okazały się lokalne działania rewitalizacyjne 
prowadzone w północnej części Poznania na terenie Lasu Piątkowskiego, związane z planem poprawy 
stosunków wodnych i rewitalizacją rezerwatu torfowiskowego Żurawiniec, powiązane z ochroną 
cennych archiwów przyrodniczych.  

Pogawędki nr 27 zatytułowane „Wizja zagospodarowania terenu Wolnych Torów w Poznaniu” 
odbyły się w dniu 10 grudnia 2018 r., a naszymi gośćmi były Elżbieta Janus, dyrektor Miejskiej 
Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu oraz Katarzyna Derda, kierownik zespołu projektowego 
MPU zajmującego się projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wolne Tory”.  
Wolne Tory to obecnie niezagospodarowany obszar w centrum miasta, położony pomiędzy 
zabytkowymi dzielnicami Wilda i Łazarz. Wizja zagospodarowania tego terenu zakłada budowę 
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całkowicie nowej dzielnicy w centrum miasta, co niewątpliwie jest jednym z najambitniejszych 
wyzwań urbanistycznych w całym kraju i ma wielką szansę wpisać się do kanonu współczesnych 
dokonań polskiej urbanistyki. Przygotowanie koncepcji, a następnie jej realizacja wymaga jednak 
wielkiej odpowiedzialności i uwagi.  

 

 Fot. J. Woźniak  
 

Fot. K. Pyszny  

W obu przypadkach zarówno prelekcja jak i dyskusja były dynamiczne oraz cechowały się znacznym 
zaangażowaniem uczestników. Naszym Gościom serdecznie dziękujemy, gratulujemy pomysłów 
i dokonań oraz trzymamy kciuki za dalszą działalność. 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 marzec 2019 r. Szczegóły spotkania 
zostaną przekazane w drugiej połowie lutego, ale już teraz wszystkich serdecznie zapraszamy! 

PODWYŻKA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH 

Po analizach wpływów budżetowych oraz spowodowanej nimi dyskusji, Zarząd Główny podjął 
ostatecznie uchwałę o podwyżce miesięcznej składki członkowskiej do poziomu 20 złotych. 
Nowa stawka obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r. Bardziej szczegółowe informacje oraz sama 
uchwała zostaną przesłane w momencie przekazania ich Oddziałowi przez Zarząd Główny.  

ZMIANY NA LIŚCIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU 

W okresie od ostatniego komunikatu Zarząd Oddziału (na zebraniu w dniu 10 grudnia 2018 r.) przyjął 
Kol. Adriana Rudzińskiego z Międzyrzecza, który stał się jednocześnie członkiem Koła Lokalnego 
TUP w Gorzowie Wlkp.  

Jednocześnie informujemy o skreśleniu z listy członków Oddziału Kol. Marii Malinowskiej, która 
zmarła w dniu 24 sierpnia 2013 r., jednak władze Oddziału uzyskały tę smutną informację od rodziny 
zmarłej dopiero w październiku br.  

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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DRUGI NUMER CZASOPISMA „PRZEGLĄD PLANISTY”  

Ukazał się drugi numer "Przeglądu Planisty" – czasopisma tworzonego przez Akademickie Koło 
Naukowe Gospodarki Przestrzennej, które wydawane jest pod patronatem Oddziału. Numer 
poświęcony jest problematyce współużytkowania miast (sharing cities). Na stronie 27 znajduje się 
dział "Słowo od Towarzystwa Urbanistów Polskich", a w nim artykuł zredagowany przez członków 
Oddziału zatytułowany "W stronę miasta pięknego".  

Współpraca z AKNGP układa się bardzo dobrze. Całe wydanie dostępne jest w formacie .pdf na stronie 
internetowej http://akngp.home.amu.edu.pl. 

PATRONAT KONFERENCJI  
„PLANOWANIE PRZESTRZENNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU” 

Oddział udzielił patronatu honorowego konferencji naukowej pt. „Planowanie przestrzenne 
w miastach na prawach powiatu – próba rozwiązania problemu”, która odbyła się w dniu 22 
października 2018 w Domu Studenckim „Hanka”. Organizatorem wydarzenia była Katedra 
Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UAM.  

 

 

 
 

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


