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Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! 

Zapraszamy do lektury świątecznego komunikatu, w którym znajdziecie najważniejsze informacje 
o nadchodzących i minionych wydarzeniach!   

Przy okazji pragniemy złożyć Wam Koleżanki i Koledzy świąteczne życzenia. Niech świąteczny czas 
upłynie w zdrowiu, spokoju i radości, a Nowy Rok niech będzie czasem pomyślności i satysfakcji.  

 

Zarząd Oddziału 

 

 

 „Papperkakebyen” Bergen, Norwegia 

Od ponad 20 lat w norweskim Bergen powstaje największe na świecie miasto wykonane z pierników.  Budowa makiety 

rozpoczyna się w listopadzie, a miasto „żyje” do końca grudnia. Piernikowi urbaniści odzwierciedlają prawdziwe Bergen 

dodając każdego roku rozmaite smaczki architektoniczne z całego świata. W projekcie „Papperkakebyen” każdy 

mieszkaniec miasta może zostać inwestorem i upiec własny piernikowy dom. Trzeba przyznać, że to miasto 

z pewnością jest zaplanowane ze smakiem ☺ 

fot. pepperkakebyen.org 
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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 18 stycznia 2020 r. 
(sobota) o godzinie 18.30 w lokalu Pracowni Ekonomii Społecznej przy ul. Św. Marcin 57 
(dawne biuro Projektu „Centrum”) 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 czekać na miejscu. 

Uświetnieniem wieczoru będzie wspomnienie o zmarłym Kol. Bolesławie Wojtyniaku, wraz 
z prezentacją najciekawszych materiałów z archiwum poświęconego wieżom ciśnień, które przez lata 
dokumentował.  

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 10 stycznia 2020 r. Dziękujemy i do zobaczenia! 

XIII DZIEŃ URBANISTY – „ŚWIATŁOCIEŃ” 

Tradycyjnie korzystając z gościny Międzynarodowych Targów Poznańskich, konferencja XIII 
Dzień Urbanisty odbędzie się w dniach 6-7 lutego 2020 r. na targach „Budma”. Tegorocznym 
hasłem przewodnim jest „ŚWIATŁOCIEŃ”.  

Zgodnie z tytułem konferencji poruszane zagadnienia będą koncentrować się wokół roli 
i oddziaływania światła w przestrzeni. Konferencja została podzielona tematycznie na dwa dni, 
których wiodącymi motywami będą właśnie „Światło” i „Cień”. 

 
oprac. A. Bogalecka-Pabisiak 
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W pierwszym dniu skupimy się na rozważaniach dotyczących możliwości kształtowania przestrzeni za 
pomocą właściwego oświetlenia. Następnie przyjrzymy się masterplanom oświetleniowym na 
podstawie doświadczeń wybranych miast. Na koniec zaplanowana została dyskusja.    

Drugi dzień wydarzenia upłynie pod znakiem właściwego kształtowania cienia za pomocą zieleni 
miejskiej oraz przy wsparciu narzędzi do modelowania. Dodatkowo zajmiemy się zagadnieniem 
zanieczyszczenia światłem, jego wpływem na świat ożywiony oraz skutecznymi metodami 
przeciwdziałania negatywnym zjawiskom. Ten dzień również zakończy się dyskusją. Mamy  nadzieję,  
że  kolejne  spotkanie  w ramach  „Dnia Urbanisty”, będzie ponownie stanowiło znakomitą przestrzeń 
do wymiany myśli. 

Głównym organizatorem Dnia Urbanisty jest Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu, 
a współorganizatorem są Międzynarodowe Targi Poznańskie.  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 wyniki IX edycji konkursu „Najlepiej 
zagospodarowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce”, a dnia następnego wyniki XXIX edycji 
konkursu im. Lidii Wejchert „Moja Wielkopolska”. 

Udział w konferencji będzie darmowy po rejestracji uczestnictwa za pomocą formularza 
zgłoszeniowego, który zostanie uruchomiony w drugiej połowie stycznia. Szczegółowe informacje 
(aktualizowane) są dostępne na oddziałowej stronie www. Serdecznie wszystkich zapraszamy!                           

TOWARZYSKIE URBANISTÓW POGAWĘDKI 

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

Pogawędki nr 31 zatytułowane  „UrbaNIEstyka” odbyły się w dniu 9 grudnia 2019 r., a naszym 
gościem był Szymon Januszewski z Pracowni Architektonicznej INSOMIA.  

Spotkanie przybliżyło nam niezwykle ciekawy projekt urbanistyczny realizowany na poznańskim 
Strzeszynie. Na powierzchni ok. 16000 m2, powstaje niezależny układ urbanistyczny dla całego 
kwartału w tej części miasta.  

oprac. Pracownia INSOMIA  Fot. Ł. Mikuła  
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W założeniach projekt ten ma być dowodem na siłę urbanistyki, a jednocześnie ma uświadamiać jak 
wiele przestrzeń traci w procesie planowania przez pomijanie zastanego kontekstu. Projekt dla 
Strzeszyna jest także interesujący ze względu na nietuzinkową oraz dość gęstą strukturę i skalę 
lokalizowanej zabudowy. Budynki mieszkalne cechują się małą powierzchnią oraz zróżnicowaną 
formą w zakresie gabarytów i materiałów. Całość założenia zachwyca stopniem poszanowania 
zastanej na miejscu zieleni, która nadaje zabudowie głębszą tożsamość. W efekcie cały układ obfituje 
w dynamiczne zmiany linii zabudowy oraz ciągów komunikacyjnych. Niewątpliwie propozycja 
Pracowni INSOMIA jest czymś bardzo odmiennym w polskiej rzeczywistości i miejmy nadzieję, 
że będzie stanowić przykład dla kolejnych realizacji zarówno w Poznaniu jaki i w całym kraju. 

Naszemu Gościowi serdecznie dziękujemy, gratulujemy pomysłów i dokonań oraz trzymamy kciuki za 
dalszą działalność. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją (dostępna na naszej stronie 
internetowej w zakładce „Towarzyskie Urbanistów Pogawędki”). 

Kolejne spotkanie „pogawędkowe” zostało zaplanowane na marzec 2019 r. Szczegóły spotkania 
zostaną przekazane w drugiej połowie lutego, ale już teraz wszystkich serdecznie zapraszamy! 

 

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


