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Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! 

Lato dawno już za nami, a w ślad za nim relatywnie spokojny czas w naszym Oddziale. Jak co roku 

wraz z początkiem jesieni zaczyna się dla nas okres wzmożonej pracy. Zanim jednak to nastąpi 

zapraszamy do krótkiego podsumowania tego co się w ostatnich miesiącach działo. Znajdziecie też 

kilka ciekawych zapowiedzi. Miłej lektury! 

Zarząd Oddziału 

 

 

 

Nowy Jork, USA 

  

Widok na wspaniałe jesienne kolory Central Parku w kontraście 

do otaczającej go ściany budynków Manhattanu. 

© Francois Roux / Alamy Stock Photo / theculturetrip.com 
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TOWARZYSKIE URBANISTÓW POGAWĘDKI 

Od publikacji ostatniego komunikatu odbyły się dwa spotkania z cyklu „Towarzyskie Urbanistów 

Pogawędki”. 

Pogawędki nr 29 zatytułowane „Zapraszamy Państwa do rozmów…?” – Wędrówki po labiryncie 
wielkomiejskiej partycypacji – odbyły się w dniu 10 czerwca 2019 r. w „Cafe Misja”, a naszym 
gościem był Prof. UAM dr hab. Jacek Kotus z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej 
i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. 

W trakcie spotkania nasz gość podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat partycypacji społecznej. 

Spostrzeżeniami zdobytymi poprzez badania naukowe, obserwacje, ale także poprzez uczestnictwo 

w działaniach praktycznych w samorządach terytorialnych. Profesor Jacek Kotus dodaje z przekorą, 

że są to działania nieliczne, ponieważ często partycypacja bywa rozumiana przez władze gminy jako 

próba manipulacji. Na spotkaniu nasz gość przedstawił swoje rozumienie partycypacji, a także formy 

oraz metody uspołecznienia planowania przestrzennego.  

Spotkanie nr 30 odbyło się w dniu 22 października 2019 r., wyjątkowo w Bramie Poznania 
ICHOT, a naszym gościem była dr hab. inż. arch. Grażyna Kodym-Kozaczko z Wydziału 
Architektury Politechniki Poznańskiej. Temat spotkania brzmiał „Nowoczesność i tożsamość. 
Poznań Władysława Czarneckiego” 

Wyjątkowa, 30 edycja Pogawędek stanowiła wydarzenie towarzyszące wystawie „Dom. Miasto. Ogród. 

Twórczość Janiny i Władysława Czarneckich”. 

Spotkanie cieszyło się wysoką 

frekwencją, a prezentacja wybranych 

wydarzeń z życiorysu urbanisty, 

syntetycznych analiz jego opracowań 

planistycznych, publikacji oraz recenzji 

projektów innych autorów stała się 

punktem wyjścia do szerokiej dyskusji 

nad dziedzictwem działalności 

Władysława Czarneckiego w Poznaniu. 

 
 

 

Fot. A. Bogalecka-Pabisiak; graf. A. Leraczyk  
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Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami naszych prelegentów i obejrzenia fotorelacji ze spotkań 

(dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce „Towarzyskie Urbanistów Pogawędki / 2019” 

oraz „galerie”). 

Kolejne spotkanie „pogawędkowe” zostało zaplanowane na dzień 9 grudnia br., a jego tytuł 
„UrbaNIEstyka” brzmi niezwykle intrygująco. Szczegóły wkrótce. Serdecznie zapraszamy! 

SPACERY W CYKLU „ZBUDOWANE”  

Nasz Oddział jest partnerem tegorocznego cyklu spacerów urbanistyczno-architektonicznych 
„Zbudowane”, który jest inicjatywą poznańskiego oddziału SARP. Nasz udział urzeczywistnił się 

w kilku poniżej opisanych spacerach.  

 

W dniu 14 czerwca br. odbył się spacer 

szlakiem poznańskich reklam i szyldów. 

Tematem wędrówki była również uchwała 

krajobrazowa. Spacer poprowadziły - Kol. Alicja 
Bogalecka-Pabisiak z Wydziału Urbanistyki 

i Architektury UM Poznania oraz Magdalena 

Łyszczak z Biura Miejskiego Konserwatora 

Zabytków. 

 

W dniu 5 października br. odbył się spacer po 

terenie Wolnych Torów, a zwiedzanie dotyczyło 

konkretnie obiektów Zakładów Naprawczych 

Taboru Kolejowego. Spacer poprowadzili 

projektanci z MPU – Katarzyna Derda 

i Kol. Łukasz Brodnicki.  

 

Następny spacer, zatytułowany „Place 
Miejskie” będzie wędrówką po najważniejszych 

przestrzeniach publicznych Starego Miasta 

i odbędzie się 17 listopada br. Poprowadzą go 

Kol. Kol. Joanna Grocholewska, Eleonora 
Rybczyńska i Łukasz Mikuła. 

XIII EDYCJA KONFERENCJI „DZIEŃ URBANISTY” 

Znany jest już termin i temat naszej przyszłorocznej konferencji. XIII edycja odbędzie się w dniach 
6-7 lutego 2020 r. w ramach targów „Budma 2020” i będzie nosić tytuł „ŚWIATŁOCIEŃ”. 

Tematyka wydarzenia będzie dotyczyć roli światła w przestrzeni. Więcej szczegółów już niebawem! 
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WYSTAWA „DOM. MIASTO. OGRÓD.”  

 

Organizator wystawy "Dom. Miasto. Ogród. 
Twórczość Janiny i Władysława 
Czarneckich" – Centrum Turystyki 

Kulturowej TRAKT zaprosił nas do 

współpracy. W efekcie nasz Oddział objął 

wystawę patronatem honorowym oraz 

zorganizował jako wydarzenie towarzyszące 

specjalne pogawędki, o których pisaliśmy 

wcześniej. 

Wystawa pokazuje niezwykłą biografię rodziny Czarneckich, która oddaje losy polskiej inteligencji 

w XX wieku, ich twórczość projektową oraz wartości, jakie przyświecały w działalności na rzecz 

rozbudowy miasta. Przyglądamy się, jak wyglądało ich spojrzenie na dom, miasto i zieleń… Wystawa 

mieści się w Bramie Poznania (ul. Gdańska 2) i potrwa do 2 lutego 2020 r 

CZWARTY NUMER CZASOPISMA „PRZEGLĄD PLANISTY”  

Ukazał się czwarty numer "Przeglądu Planisty" – czasopisma 

tworzonego przez Akademickie Koło Naukowe Gospodarki 

Przestrzennej, które wydawane jest pod patronatem naszego 

Oddziału.  

Aktualny numer pt. "Małe miasta i obszary wiejskie" nawiązuje 

tematycznie do ostatniej edycji konferencji "Dni Planisty". 

Na stronie 31 znajduje się słowo od naszego Oddziału – artykuł 

Kol. Witolda Andrzejczaka zatytułowany "Mniejsza przestrzeń, 
mniejszy problem? Planowanie przestrzenne w małych 
ośrodkach". 

Całe wydanie dostępne jest w formacie .pdf na stronie internetowej 

http://akngp.home.amu.edu.pl. 

 

ZMIANY NA LIŚCIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU 

W okresie od ostatniego komunikatu Zarząd Oddziału przyjął Kol. Maję Geryszewską z Poznania 

(na zebraniu w dniu 22 października br.).  

Krótko wcześniej zasmuciła nas wiadomość o odejściu naszego zasłużonego Kol. Bolesława 
Wojtyniaka z Poznania, który zmarł 9 października br. Wspomnienie o zmarłym Koledze znajdzie się 

w komunikacie zaduszkowym.  

Na chwilę obecną nasz Oddział liczy 78 członków (w tym 5 członków honorowych). Bieżąca lista 

członków znajduje się na oddziałowej stronie internetowej.  

 

 

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


