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Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! 

Czas na tradycyjne wiosenne podsumowanie ostatnich kilku pracowitych miesięcy – w bieżącym 
komunikacie znajdziecie relacje z naszych spotkań, sprawozdanie z XII Dnia Urbanisty, wyniki naszych 
konkursów, zapowiedzi nadchodzących wydarzeń, a także inne aktualności organizacyjne. Zapraszamy 
do lektury.  

Przy okazji pragniemy złożyć Wam Koleżanki i Koledzy najlepsze życzenia z okazji Świąt 
Wielkanocnych. W załączeniu lekko wielkanocna aranżacja przestrzeni miejskiej ☺ 

Zarząd Oddziału 

 

Nowy Jork, USA 

  

„Pisankowa” instalacja nad brzegiem 

cieśniny East River. W tle Most Brookliński.   

 

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE – RELACJA Z WYDARZENIA 

Uroczyste spotkanie świąteczno-noworoczne naszego Oddziału odbyło się w dniu 7 stycznia 2019 r. 
w biurze Projektu „Centrum” przy ul. Św. Marcin 57 w Poznaniu. 

Po raz kolejny na przełomie roku spotkaliśmy się by w atmosferze serdeczności i świąteczności 
rozmawiać nieco mniej oficjalnie, a nieco bardziej osobiście. I po raz kolejny nie zabrakło ani 
smacznych potraw ani krzepiących napojów, przygotowanych przez uczestników spotkania.    

Uświetnieniem wieczoru było wręczenie odznaczeń, które zostały nadane naszym Członkom podczas 
XVIII Walnego Zjazdu Delegatów w Gdańsku w dniach 23-24 czerwca 2018 r. Członkostwo Honorowe 
odebrał Kol. Kazimierz Wejchert, a w imieniu zmarłego Kol. Ludwika Misieka przybył jego wnuk 
Antoni Czerwiński. Dodatkową atrakcją była projekcja filmu o ulicy Św. Marcin wzbogacona 
komentarzem Kol. Łukasza Mikuły. 
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fot. A. Bogalecka-Pabisiak 

Smuci nas trochę fakt, że frekwencja spadła w porównaniu do lat poprzednich – łącznie na spotkanie 
przybyło 27 osób… Mamy nadzieję, że kolejnym razem będzie nas więcej! 

Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy zaangażowali się w przygotowanie spotkania tj. licznej 
grupie organizacyjnej, a także wszystkim uczestnikom za przybycie i przygotowanie smakołyków. 
Zdjęcia ze spotkania można obejrzeć na naszej stronie internetowej w zakładce "galeria". 

KONFERENCJA XII „DZIEŃ URBANISTY” – RELACJA Z WYDARZENIA  

XII edycja „Dnia Urbanisty” zatytułowana „Przestrzeń w lepszym klimacie” odbyła się w dniach 
14-15 lutego 2019 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, jako jedna z imprez 
towarzyszących targom „Budma 2019”.  

 

 oprac. A. Leraczyk 
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Tegoroczna edycja po raz drugi z rzędu miała  poszerzony, dwudniowy wymiar. Wśród organizatorów 
oprócz poznańskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich i Międzynarodowych Targów 
Poznańskich ponownie znalazło się Stowarzyszenie Metropolia Poznań.  

Zgodnie z tytułem konferencji „Przestrzeń w lepszym klimacie”, poruszane zagadnienia 
koncentrowały się na związkach urbanistyki i planowania przestrzennego z działaniami na rzecz 
adaptacji do zmian klimatu oraz przeciwdziałania ich przyczynom. Konferencja została podzielona 
tematycznie na dwa dni, których wiodącymi motywami były „POWIETRZE” i „WODA”. 

Dzień I (14 lutego) rozpoczął się uroczystym otwarciem i przywitaniem gości przez Prezesa Oddziału 
TUP w Poznaniu Kol. Piotra Sobczaka. Następnie głos zabrał Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Pan 
Bartosz Guss. Wprowadzeniem do tematyki całego wydarzenia było niezwykle dynamiczne 
wystąpienie Marcina Popkiewicza – fizyka, dziennikarza, a także autora bloga ziemianarozdrozu.pl. 
W pierwszym dniu dominowały kwestie czystego powietrza i zwalczania smogu, prezentowane także 
w kontekście rozwiązań o wymiarze metropolitalnym (projekt Edukacyjna Sieć Antysmogowa). 
Przedstawione zostały także przykłady innowacyjnych rozwiązań wdrażanych w skali lokalnej 
(modelowanie przewietrzania miasta, domy pasywne, infrastruktura elektromobilności 
i antysmogowa). 

Uzupełnieniem dnia I było wieczorne spotkanie pt. „Wieczór w dobrym klimacie – wieczór energii 
z Veolią”, które odbyło się w restauracji SPOT. w Poznaniu. Wieczór był sponsorowany przez partnera 
wydarzenia – firmę Veolia Energia Poznań. Podczas wieczoru odbyła się prezentacja dotycząca 
przyszłości technologii ciepła systemowego uzupełniona dyskusją z udziałem Kol. Piotra Sobczaka 
i Kol. Łukasza Mikuły. 

Dzień II (15 lutego) wydarzenia upłynął pod znakiem planowania właściwej gospodarki wodnej 
i zarządzania retencją wód opadowych. W ramach wystąpień spotkały się różne punkty widzenia na tę 
problematykę: samorządowy, naukowy, branżowy oraz organizacji pozarządowych. Szczególną 
dyskusję wywołał zamykający wykład Macieja Podymy dotyczący miejskich łąk kwietnych. Przez cały 
czas trwania wydarzenia można było odwiedzić interaktywne stanowisko Ecol-Unicon, gdzie za 
pomocą technologii Virtual Reality można było „zwiedzić” innowacyjny zbiornik retencyjny. 

Bardzo sympatycznym momentem kończącym każdy dzień obrad i jednocześnie nowością tegorocznej 
edycji było losowanie książek.  

Sylwetki prelegentów, 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 
były firmy Aquanet, Ecol-Unicon, Inea oraz Veolia Energia Poznań. Natomiast patronat medialny nad 
wydarzeniem objęły portale branżowe Urbanistyka.Info oraz Urbnews.pl, a także telewizja WTK 
i portal epoznan.pl. 

Udział w konferencji był tradycyjnie bezpłatny, a tegoroczna edycja „Dnia Urbanisty” cieszyła się tak 
dużym zainteresowaniem, że lista zgłoszeń została zamknięta w ciągu tygodnia. Liczba uczestników, 
którzy zostali zarejestrowani na listach dla obu dni konferencji przekroczyła 400 osób! Jednocześnie 
należy przypuszczać, że wydarzenie odwiedziła pewna nierejestrowana na konferencji grupa gości 
targów „Budma 2019”. 

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim naszym partnerom za wsparcie i doskonałą 
współpracę, wolontariuszom za pomoc, a prelegentom i przybyłym gościom za udział w konferencji.  
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fot. A. Bogalecka-Pabisiak, D. Nowakowska 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ ODDZIAŁ 

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

XXVIII edycja konkursu „Moja Wielkopolska” im. Lidii Wejchert 

W tegorocznej edycji ocenie poddano 5 prac dyplomantów z roku akademickiego 2017/2018 
reprezentujących 3 poznańskie publiczne uczelnie wyższe.  
 

 

Fragment założeń nagrodzonej 

pracy autorstwa Agnieszki 

Biedalak pt. „Człowiek, natura 

i miasto w zrównoważonym 

projektowaniu urbanistyczno-

architektonicznym. Projekt 

miejsca do życia i uprawy 

roślin jadalnych w mieście. 

Stara Rzeźnia w Poznaniu” 
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Sąd Konkursowy pod przewodnictwem Kol. Ewy Pietz postanowił nie przyznawać nagród. 
Przyznano  natomiast dwa wyróżnienia I stopnia (Agnieszka Biedalak oraz Filip Krzysztof Walkowiak) 
i jedno wyróżnienie II stopnia (Konstanty Kosma Mikołajczak). 

W składzie jury znaleźli się ponadto Kol. Kol. Iwona Ludwiczak, Kazimierz Wejchert, Elżbieta 
Piotrowska oraz Filip Koczorowski. W posiedzeniu Sądu Konkursowego uczestniczył ponadto 
przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego, Pan Tomasz Małyszka, zastępca Dyrektora Wydziału 
Infrastruktury i Rolnictwa w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Sekretarzem organizacyjnym 
konkursu była Kol. Elżbieta Piotrowska. Konkurs „Moja Wielkopolska” uzyskał patronat Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego, Wojewody Wielkopolskiego i Prezydenta Miasta Poznania.  

VIII edycja konkursu „Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce” 

Sąd Konkursowy pod przewodnictwem Kol. Piotra Sobczaka przyznał jedną nagrodę i dwa 
wyróżnienia: 

− nagroda: Miasto Poznań za kompleksowe kształtowanie zielonych przestrzeni publicznych na 
terenie miasta na przykładzie realizacji: „Park przy ul. Heweliusza oraz Wieża widokowa 
i pomost na Stawie Rozlanym”, 

− wyróżnienie: Gmina Rogoźno za realizację „Modernizacja oraz wyposażenie Muzeum 
Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem 
otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego”,  

− wyróżnienie: Gmina Żelazków za realizację „Budowa Centrum Żelazkowa wraz z placem 
zabaw”. 

W składzie jury znaleźli się ponadto Pani Elżbieta Janus (dyrektor MPU w Poznaniu), Pan Piotr Kostka 
(Prezes SARP Oddział w Poznaniu), Kol. Łukasz Mikuła, Kol. Eleonora Rybczyńska, a także Pan Marek 
Widelski (przedstawiciel Marszałka Województwa Wielkopolskiego). Sekretarzem organizacyjnym 
konkursu była Kol. Magdalena Trzpil. Konkurs „Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna 
w Wielkopolsce” uzyskał patronat Marszałka Województwa Wielkopolskiego.  

Od tegorocznej edycji konkurs dysponuje logotypem autorstwa Kol. Agaty Leraczyk.  
 

 

Fragment 

nagrodzonego parku 

przy ul. Heweliusza 

w Poznaniu 

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. 
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TOWARZYSKIE URBANISTÓW POGAWĘDKI 

Od publikacji ostatniego komunikatu w zaprzyjaźnionych wnętrzach kawiarni „Cafe Misja” odbyło się 
jedno spotkanie z cyklu „Towarzyskie Urbanistów Pogawędki”. 

Pogawędki nr 28 zatytułowane „Kolegiata pw. Św. Marii Magdaleny w Poznaniu – badania 
w latach 2016-2018” odbyły się w dniu 8 kwietnia 2019 r., a naszym gościem po raz drugi był 
archeolog z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – prof. UAM dr hab. Marcin Ignaczak, 
szef badań archeologicznych dotyczących reliktów kolegiaty miejskiej w Poznaniu. 

Wykład stanowił podsumowanie wykopalisk prowadzonych na Placu Kolegiackim. Prace 
archeologiczne dobiegły niemal końca, a lada moment rozpoczną się prace budowlane. Przestrzeń 
Placu ma zyskać nową jakość, a w ramach projektu mają być między innymi wyeksponowane 
pozostałości dawnej kolegiaty. Na spotkaniu dowiedzieliśmy się m.in. ile obszaru placu zostało 
zbadane i jak wiele tajemnic skrywa jeszcze ziemia pod nieistniejącą już kolegiatą.  

 

Fot. W. Andrzejczak 

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją naszego prelegenta i obejrzenia fotorelacji ze spotkania 
(dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce „Towarzyskie Urbanistów Pogawędki / 2019” 
oraz „galerie”). 

Kolejne spotkanie „pogawędkowe” zostało zaplanowane na dzień 10 czerwca br. Naszym gościem 
będzie Prof. UAM dr hab. Jacek Kotus, socjolog z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 
a temat spotkania brzmi „Zapraszamy Państwa do rozmów…? – Wędrówki po labiryncie 
wielkomiejskiej partycypacji”. Zapowiada się kolejna niezwykle ciekawa prelekcja. Serdecznie 
zapraszamy! 

SPACERY ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNE WE WSPÓŁPRACY Z SARP 

Po zeszłorocznym sukcesie cyklu spacerów „Zbudowane”, poznański oddział Stowarzyszenia 
Architektów Polskich zaprosił nasz Oddział do współpracy przy organizacji tegorocznej edycji.   

Motywem przewodnim minionej edycji były obiekty wyróżnione nagrodą im. Jana Babtysty Quadro 
w ciągu 20 lat jej funkcjonowania. W tym roku organizatorzy nie skupiają się na pojedynczych 
obiektach, ale kierują uwagę na idee, które stały za znaczącymi dla Poznania założeniami 
urbanistycznymi. 
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Udział Towarzystwa Urbanistów Polskich polega na patronacie przedsięwzięcia oraz na 
poprowadzeniu kilku spacerów z całego cyklu. O tematach oraz terminach spacerów będziemy 
informować drogą mailową.  

ZMIANY NA LIŚCIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU 

W okresie od ostatniego komunikatu Zarząd Oddziału przyjął Kol. Piotra Przybysza z Drużyny 
(na zebraniu w dniu 7 stycznia 2019 r.) oraz Kol. Łukasza Brodnickiego z Poznania (na zebraniu 
w dniu 20 marca 2019 r.).  

Jednocześnie informujemy o skreśleniu z listy członków Oddziału Kol. Jadwigi Koryńskiej z Kalisza 
(z dniem 7 stycznia 2019 r.), która złożyła pisemną rezygnację.  

Pod koniec ubiegłego roku zasmuciła nas wiadomość o odejściu naszego zasłużonego 
Kol. Podpułkownika Ludwika Misieka z Poznania, który był Członkiem Honorowym TUP.  

Na chwilę obecną nasz Oddział liczy 78 członków (w tym 5 członków honorowych). Bieżąca lista 
członków znajduje się na oddziałowej stronie internetowej.  

TRZECI NUMER CZASOPISMA „PRZEGLĄD PLANISTY”  

Ukazał się trzeci numer "Przeglądu Planisty" – czasopisma 
tworzonego przez Akademickie Koło Naukowe Gospodarki 
Przestrzennej, które wydawane jest pod patronatem naszego 
Oddziału.  

Numer poświęcony jest problematyce integracji metropolitalnej. 
Na stronie 32 znajduje się dział "Słowo od Towarzystwa Urbanistów 
Polskich", a w nim artykuł Kol. Łukasza Mikuły zatytułowany 
"Metropolitalnie o planowaniu". Całe wydanie dostępne jest w 
formacie .pdf na stronie internetowej http://akngp.home.amu.edu.pl. 

Współpraca z AKNGP układa się bardzo dobrze – podczas 
ostatniego Dnia Urbanisty wspomagało nas pięcioro wolontariuszy 
z Koła. 

 

BAZA DANYCH TELEADRESOWYCH 

W odpowiedzi na coraz częściej napływające zapytania ze strony samorządów oraz osób prywatnych 
o rekomendacje projektantów, którzy mogliby podjąć się prac planistycznych lub pomóc 
w wyjaśnieniu rozmaitych kwestii z dziedziny planowania przestrzennego, na oddziałowej stronie 
www stworzona została dobrowolna baza danych teleadresowych tych członków, którzy aktywnie 
zajmują się planowaniem przestrzennym na wolnym rynku. 

Baza jest publikowana w zakładce „kontakt – projektanci” i zawiera następujące dane: imię 
i nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby, telefon kontaktowy, adres e-mail, strona www (jeżeli istnieje), 
profil działalności (zwłaszcza gdy wykracza poza podstawowy zakres planowania przestrzennego). 

Dane są publikowane w kolejności alfabetycznej wg nazwiska. Baza sukcesywnie się rozwija. 
Zapraszamy kolejnych zainteresowanych do nadsyłania swoich danych.  
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NOWY WYMIAR SKŁADEK CZŁONKOWSKICH – SZCZEGÓŁY  

Od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe wysokości i zasady opłacania składek 
członkowskich, przyjęte uchwałą nr 1/2018 Zarządu Głównego TUP z dnia 16 listopada 2018 r. 
Ponieważ część Kolegów i Koleżanek nadal posługuje się starymi zasadami, przypominamy nowe 
uregulowania: 

1) podstawowa wysokość miesięcznej składki członkowskiej wynosi 20 złotych (rocznie 240 
złotych), 

2) składka miesięczna ulgowa równa 50% kwoty podstawowej wynosi 10 złotych (rocznie 120 
złotych) i przysługuje osobom w wieku poniżej 30 lat oraz powyżej 65 lat, 

3) zwolnienie z płacenia składek przysługuje Członkom Honorowym oraz wszystkim osobom 
w wieku powyżej 75 lat, 

4) członkom, którzy do końca stycznia danego roku, wpłacą składki za cały rok z góry przysługuje 
rabat w wysokości 15%, co stanowi odpowiednio 204 złote dla składki pełnej i 102 złote dla 
składki ulgowej. 

Przypominamy, że informacji w zakresie bieżących zobowiązań składkowych udziela Skarbnik 
Oddziału – Kol. Filip Koczorowski (e-mail: f.koczorowski@kancelariaurbanistyczna.pl, tel.: 504 165 
582). 

 
 
 
 

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

 

 


