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Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! 

Cały świat znalazł się w szczególnej sytuacji, w której nasze liczne potrzeby są bardzo ograniczone. 
Dla wielu z nas dotkliwe jest w szczególności przebywanie w dystansie społecznym oraz w separacji 
od tętniących życiem przestrzeni publicznych. Wszyscy wierzymy, że jest to tylko relatywnie krótki 
okres przejściowy. Dlatego chcemy byście mogli zaczerpnąć trochę siły na bieżące dni z tego 
co niedawno było i co niedługo będzie. Tradycyjnie w wiosennym komunikacie podsumowujemy 
nasze aktywne działania z ostatnich miesięcy oraz przedstawiamy zapowiedzi przyszłych wydarzeń. 
Zapraszamy do lektury.  

Przy okazji pragniemy złożyć Wam Koleżanki i Koledzy najlepsze życzenia z okazji Świąt 
Wielkanocnych. W załączeniu artystyczna alegoria nowego urbanistycznego życia. 

Zarząd Oddziału 

 

 

Andrew Barrie, New (Urban) Life 

Genialny pomysł projektanta i profesora projektowania ze School of Architecture and Planning na Uniwersytecie 

w Auckland. Powierzchnia jaja jest gładka, ale wycięcie ukazuje miniaturowy krajobraz miejski, wraz z malutkimi 

ludźmi, który jest niczym migawka architektury nowozelandzkiej od wczesnych czasów kolonialnych do bardziej 

współczesnych.  
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SPOTKANIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE – RELACJA Z WYDARZENIA 

Kolejne spotkanie świąteczno-noworoczne naszego Oddziału odbyło się w dniu 18 stycznia 2020 r. 
w tym samym miejscu co poprzednio, tj. w lokalu przy ul. Św. Marcin 57 w Poznaniu, który obecnie 
mieści Pracownię Ekonomii Społecznej.  

Szczególnie cieszy fakt, że łącznie przybyło 31 osób, więc frekwencja znowu rośnie. Oby tak dalej! 

Uświetnieniem wieczoru było wspomnienie o przedwcześnie zmarłym Kol. Bolesławie Wojtyniaku. 
Na tę okoliczność Kol. Eleonora Rybczyńska i Kol. Joanna Grocholewska przygotowały prezentację na 
podstawie wybranej części archiwów zmarłego Kolegi, dotyczących wież ciśnień, których 
dokumentowanie było jego wielką życiową pasją.   

Tegoroczne spotkanie przyniosło jak zawsze wiele serdeczności oraz żywych rozmów przy pysznych 
przekąskach i wybornych napitkach. Atmosfera zgromadzenia była tak wyśmienita i przyjazna, że czas 
płynął nieubłaganie szybko i z żalem ok. godziny 23-ej musieliśmy spotkanie ze względów lokalowych 
zakończyć. Po wywiązaniu się obowiązków porządkowych, najwytrwalsi uczestnicy kontynuowali 
towarzyskie rytuały w gościnnych wnętrzach poznańskich pubów ☺   

 
fot. A. Bogalecka-Pabisiak 

 

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 XIII „DZIEŃ URBANISTY” – RELACJA Z WYDARZENIA  

XIII edycja „Dnia Urbanisty” zatytułowana „Światłocień” odbyła się w dniach 6-7 lutego 2020 r. 
na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, jako jedna z imprez towarzyszących 
targom „Budma 2020”. Tegoroczna edycja po raz trzeci z rzędu miała  poszerzony, dwudniowy 
wymiar. 
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oprac.  

A. Bogalecka-

Pabisiak 

 

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

Dzień I (6 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 błyskotliwe wystąpienie Norberta 
Wasserfurtha-Grzybowskiego – projektanta oświetlenia, założyciela biura projektowego Studio DL, 
a także autora książki „The Light Code”. W pierwszym dniu dominowały zagadnienia dotyczące 
możliwości kształtowania przestrzeni za pomocą właściwego oświetlenia oraz obowiązujących w tym 
zakresie przepisów. Następnie przyjrzeliśmy się masterplanom oświetleniowym na podstawie 
doświadczeń z Warszawy i Gliwic, a także doświadczeniom firm LUG oraz OUiD Kalisz.  

Dzień II (7 lutego) rozpoczął się ponownie uroczystym otwarciem i przywitaniem gości, tym razem 
przez Wicedyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki – Kol. Tomasza Sławińskiego. 
Doskonałą rozgrzewką przez zasadniczymi blokami konferencyjnymi było pełne intrygujących treści 
oraz subtelnego humoru wystąpienie Pawła Baranowskiego, który przedstawił nowy model widzenia. 
Pierwsza sesja upłynęła pod znakiem właściwego kształtowania cienia za pomocą zieleni miejskiej 
oraz przy wsparciu narzędzi do modelowania. Natomiast w drugiej zajmowaliśmy się zagadnieniem 
zanieczyszczenia światłem, jego wpływem na świat ożywiony oraz skutecznymi metodami 
przeciwdziałania negatywnym zjawiskom.  

Każdego dnia miały miejsce żywe dyskusje – zarówno te planarne na zakończenie obrad, jak i te 
kuluarowe podczas przerw kawowych. Poza salą konferencyjną przez cały czas trwania wydarzenia 
można było odwiedzić kilka stoisk tematycznych przygotowanych przez partnerów wydarzenia. 
Bardzo sympatycznym momentem kończącym każdy dzień obrad było losowanie książek dla 
najwytrwalszych gości.  

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.  
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Partnerami przedsięwzięcia były LUG, Polski Związek Firm Deweloperskich Oddział w Poznaniu, 
Wydawnictwo C.H.Beck, STUDIO DL oraz VELUX. Natomiast patronat medialny nad wydarzeniem 
objęły portale branżowe Urbanistyka.Info oraz Urbnews.pl. 

Udział w konferencji był tradycyjnie bezpłatny, a tegoroczna edycja „Dnia Urbanisty” ponownie 
cieszyła się dużym zainteresowaniem i uznaniem przybyłych gości. Liczba uczestników, którzy zostali 
zarejestrowani na listach dla obu dni konferencji sięgnęła ok. 400 osób. Jednocześnie należy 
przypuszczać, że wydarzenie odwiedziła pewna nierejestrowana na konferencji grupa gości targów 
„Budma 2020”. 

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim naszym partnerom za wsparcie i doskonałą 
współpracę, wolontariuszom za pomoc, a prelegentom i przybyłym gościom za udział w konferencji.  

 

fot. A. Bogalecka-Pabisiak 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ ODDZIAŁ 

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

XXIX edycja konkursu „Moja Wielkopolska” im. Lidii Wejchert 

W tegorocznej edycji ocenie poddano 6 prac dyplomantów z roku akademickiego 2018/2019 
reprezentujących 4 poznańskie publiczne uczelnie wyższe.  
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Fragment założeń wyróżnionej pracy autorstwa Klaudii Gołaszewskiej i Marka Grodzickiego „Koncepcja urbanistyczno-

architektoniczna poznańskiej ściany zachodniej Skyline Challenge, MTP”, wykonanej na Politechnice Poznańskiej 

 

Sąd Konkursowy pod przewodnictwem Kol. Ewy Pietz postanowił nie przyznawać nagród. 
Przyznano  natomiast jedno wyróżnienie I stopnia (zespół: Klaudia Gołaszewska i Marek Grodzicki), 
dwa wyróżnienia równorzędne II stopnia (Łukasz Spychaj, Patryk Antoszewski) i jedno wyróżnienie 
III stopnia (Aneta Szuba). Nie przyznano nagrody im. Lidii Wejchert za najlepiej wykreowaną 
przestrzeń publiczną. 

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 Łukasz Michalski oraz przedstawicielka Architekta 
miasta – Pani Katarzyna Andrzejewska. Sekretarzem organizacyjnym konkursu była Kol. Elżbieta 
Piotrowska. Konkurs „Moja Wielkopolska” uzyskał patronat Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
i Prezydenta Miasta Poznania.  

IX edycja konkursu „Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce” 

Sąd Konkursowy pod przewodnictwem Kol. Piotra Sobczaka przyznał I i II nagrodę oraz wyróżnienie: 

− I nagroda: Miasto Konin za realizację „Zagospodarowanie otoczenia Konińskiego Słupa 
Drogowego” wg projektu pracowni Prosto Architekci, 

− II nagroda: Miasto Czarnków za realizację „Modernizacja Placu Wolności i ulic przyległych 
w Czarnkowie”. 

− wyróżnienie: Miasto Poznań za realizację „Rozbudowa ul. Św. Marcin na odcinku pomiędzy 
ul. Gwarną i ul. Ratajczaka”. 

W składzie jury znaleźli się ponadto Pani Elżbieta Janus (dyrektor MPU w Poznaniu), Pan Wojciech 
Krawczuk (Prezes SARP Oddział w Poznaniu), Kol. Eleonora Rybczyńska, a także Pan Marek Widelski 
(przedstawiciel Marszałka Województwa Wielkopolskiego). Sekretarzem organizacyjnym konkursu 
była Kol. Magdalena Trzpil. Konkurs  uzyskał patronat Marszałka Województwa Wielkopolskiego.  
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Nagrodzone 

otoczenie 

Konińskiego 

Słupa 

Drogowego   

fot. UM Konin 

 
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. 

PIĄTY NUMER CZASOPISMA „PRZEGLĄD PLANISTY”  

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

Numer poświęcony jest problematyce budownictwa 
wielorodzinnego. Na stronie 43 znajduje się artykuł Kol. 
Filipa Koczorowskiego zatytułowany "Projektant 
osiedla – urbanista czy deweloper?" Całe wydanie 
dostępne jest w formacie .pdf na stronie internetowej 
http://akngp.home.amu.edu.pl. 

Współpraca z AKNGP trwa i układa się bardzo dobrze – 
podczas ostatniego Dnia Urbanisty ponownie wspomagało 
nas sześcioro wolontariuszy z Koła. 

Nasz Oddział objął patronatem  kolejną edycję konferencji 
„Dni Planisty – Rewitalizacja miast i odnowa wsi”, 
która pierwotnie miała odbyć się na początku kwietnia br., 
jednak ze względu na zagrożenie epidemiczne została 
przeniesiona na okres jesienny. O szczegółach wydarzenia 
będziemy informować na bieżąco.  
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VII KONGRES URBANISTYKI POLSKIEJ W POZNANIU! 

Jest nam szczególnie miło poinformować, że kolejny Kongres Urbanistyki Polskiej zaplanowany na 
2021 r. odbędzie się w Poznaniu. Decyzja zapadła w wyniku prowadzonych od kilku miesięcy rozmów 
pomiędzy Zarządem Głównym TUP, Zarządem Oddziału w Poznaniu oraz Miastem Poznań.   

Główny wysiłek organizacyjny związany z przygotowaniem i przeprowadzeniem Kongresu będzie 
ciążył na naszym Oddziale. Silni doświadczeniem z 2009 r. oraz podbudowani sukcesami konferencji 
„Dzień Urbanisty” wierzymy, że będzie to wydarzenie wyjątkowe. O postępach prac będziemy 
informować w kolejnych komunikatach.  

W oczekiwaniu na przyszłoroczne święto urbanistyki polskiej zapraszamy na sentymentalną 
„wycieczkę” do działu galeria na naszej stronie internetowej, gdzie można obejrzeć niedawno 
odnalezione i opublikowane fotografie z III Kongresu, który miał miejsce 11 lat temu w Poznaniu.  

TOWARZYSKIE URBANISTÓW POGAWĘDKI                                                                                                  
ORAZ SPACERY ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNE WE WSPÓŁPRACY Z SARP 

Ze względu na obecną sytuację, plany związane z organizacją Pogawędek w pierwszym półroczu br. 
zostały zawieszone. Możliwe, że kolejne pogawędki odbędą się w czerwcu, jednak nie wykluczamy, 
że najbliższe spotkanie może mieć miejsce dopiero po wakacjach. 

W tym roku poznański oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich ponownie zaprosił nasz Oddział 
do współpracy przy organizacji tegorocznej edycji spacerów „Zbudowane”, a nasze pomysły znalazły 
miejsce w programie. W chwili obecnej cykl również jest zawieszony i choć nie możemy podać 
żadnych konkretnych szczegółów, to wiemy, że na pewno się odbędzie.        

ZMIANY NA LIŚCIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU 

W okresie od ostatniego komunikatu Zarząd Oddziału przyjął Kol. Piotra Ratajkiewicza 
z miejscowości Wiry (na zebraniu w dniu 18 stycznia 2020 r.).  

Na chwilę obecną nasz Oddział liczy 79 członków (w tym 5 członków honorowych). Bieżąca lista 
członków znajduje się na oddziałowej stronie internetowej.  

ZMARŁ KOL. ZYGMUNT NOWAK 

W dniu 3 kwietnia br. zmarł Kol. Zygmunt Nowak, który był członkiem poznańskiego Oddziału TUP 
w latach 1969-2013. Przez wiele lat aktywnie działał na rzecz Oddziału – był dwukrotnie prezesem 
(1981-1987), wiceprezesem (1972-1975) oraz członkiem Zarządu (1987-1990).  

Zygmunt Nowak był wybitnym specjalistą w zakresie projektowania układów komunikacyjnych 
i zapisał się w historii m.in. jako generalny projektant trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. 
Szersze wspomnienie o zmarłym Koledze znajdzie się w kolejnym komunikacie „zaduszkowym”. Cześć 
jego pamięci. 

 
 
 

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


