
SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE  Z  DZIAŁALNOŚCI 
 

TOWARZYSTWA URBANISTÓW  POLSKICH  –  ODDZIAŁ  W  POZNANIU 
 

w kadencji 1999-2003 
 

(za okres od 25 marca 1999 roku do 16 maja 2003 roku) 
 
 
 
1. Zarząd Oddziału 
 

Do Zarządu Oddziału TUP w Poznaniu zostali wybrani: 
 
– Prezes:   kol. Iwona Ludwiczak, 
– Wiceprezes:  kol. Ewa Krzyżanowska-Walaszczyk, 
– Wiceprezes:  kol. Ewa Pietz, 
– Sekretarz:  kol. Krystyna Berezowska-Apolinarska, 
– Skarbnik:  kol. Andrzej Billert, 
 
Od dnia 6 lutego 2001 roku nastąpiła w składzie osobowym Zarządu Oddziału. Z funkcji 
Wiceprezesa zrezygnowała kol. Ewa Krzyżanowska-Walaszczyk, w związku z wyborem jej 
na członka Głównej Komisji Rewizyjnej TUP. 
 
 
 

Członkami Zarządu Oddziału TUP w Poznaniu są: 
 
– kol. Tadeusz Gałecki  – ds. konkursów i kontaktów z uczelniami, 
– kol. Mirosława Płażewska – ds. komunikatów, 
– kol. Regina Skiba   – ds. kontaktów z Kaliszem i Koninem, 
– kol. Lidia Wejchert   – ds. kroniki. 
 
 
 

Członkami Oddziału TUP w Poznaniu, współpracującymi z Zarządem Oddziału są: 
 
– kol. Aleksander Deskur     – pełnomocnik ds. turystyki, 
– kol. Maciej Kozak (kandydat na członka TUP) – operator strony www (od 2001 roku), 
– kol. Maciej Siekierski     – pełnomocnik ds. medialnych, 
– kol. Piotr Sobczak      – pełnomocnik ds. Izby Zawodowej  

   Urbanistów. 
 
 
 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: 
 
– kol. Danuta Dzierzgowska – Przewodnicząca 
– kol. Franciszek Zieliński, 
– kol. Henryk Sufryd. 
 
Pismem z dnia 12 sierpnia 2002 roku kol. Franciszek Zieliński – w związku z pogarszającym 
się stanem zdrowia i zaawansowanym wiekiem – zrezygnował z pracy w Komisji Rewizyjnej 
Oddziału TUP w Poznaniu. 
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2. Sprawy członkowskie 
 
Liczba członków według stanu danych na dzień 25 marca 1999 roku   90. 
 
Liczba członków według stanu danych na dzień 16 maja 2003 roku   62, 
z czego: 

– pełną składkę płaci        32, 
– emeryci i renciści         24, 
– członkowie honorowi          4, 
– zwolnieni z płacenia składek         2. 

 
W okresie sprawozdawczym ubyło członków       28, 
w tym: 

– skreślono za niepłacenie składek i na własną prośbę  - 27, 
– zmarło          -   8, 
– przyjęto          +  7. 

 
 
 
3. Nowi członkowie TUP i pożegnania 
 
W okresie sprawozdawczym przyjęto dwunastu nowych członków do Towarzystwa 
Urbanistów Polskich, z czego pięciu już skreślono za niepłacenie składek lub na własne 
życzenie. Na członkostwo w Oddziale TUP w Poznaniu czeka 12 kandydatów. Nowymi 
członkami Oddziału TUP w Poznaniu są: 
 

– kol. Mariusz Chudak, 
– kol. Maria Jastrzębska, 
– kol. Marzena Nawrocka, 
– kol. Maciej Siekierski, 
– kol. Piotr Sobczak, 
– kol. Cecylia Strzyżyńska, 
– kol. Bogna Tatarkiewicz-Pawuła. 

 
W okresie sprawozdawczym 1999-2003 zmarli członkowie naszego Oddziału – kol. kol.: 
Leon Pilarczyk, Tadeusz Stelmaszczyk, Jeremi Czarnecki (z Wrocławia), Daniela Sołowiej, 
Jerzy Buszkiewicz, Zdzisław Piwowarczyk, Ryszard Michalak i Karol Jasiecki. 
 
 
 
4. Warunki pracy Zarządu Oddziału 
 
Nie mogąc sprostać wymogom finansowym, zrezygnowano ze wspólnego z Oddziałem 
SARP w Poznaniu użytkowania lokalu przy Starym Rynku 56 w Poznaniu. 
We wrześniu 1999 roku przeniesiono siedzibę Oddziału TUP w Poznaniu do Centrum Kultury 
ZAMEK – Główny Sekretariat (ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań 9), gdzie przyjmowana 
jest korespondencja Oddziału – nieodpłatnie. 
 
Administracją Oddziału w dalszym ciągu zajmuje się Pani Czesława Sobisiak. 
Akta przechowywane są przez Sekretarza Oddziału, w siedzibie MPU w Poznaniu. 
Do prowadzenie merytorycznej działalności Towarzystwa wynajmowane są lokale  
od różnych instytucji w Poznaniu. 
Oddział korzysta z telefonów prywatnych lub z telefonu w Centrum Kultury ZAMEK. 
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5. Kontakty Zarządu Oddziału z Członkami 
 
Kontakty odbywały się poprzez: 
 
– wydawanie i rozsyłanie Komunikatów Oddziału TUP w Poznaniu – w zależności od 

potrzeb – które oprócz informacji z Oddziału, zawierały również najistotniejsze informacje 
z Biuletynu Informacyjnego TUP: 

– w roku 1999 ukazały się 4 komunikaty: nr 2 (kwiecień 1999), nr 3 (wrzesień 1999), 
nr 4 (listopad 1999) i nr 5 (grudzień 1999), 

– w roku 2000 ukazały się 3 komunikaty: nr 1 (kwiecień 2000), nr 2 (wrzesień 2000)  
i nr 3 (listopad 2000), 

– w roku 2001 ukazały się 4 komunikaty: nr 1 (styczeń 2001), nr 2 (marzec 2001), 
nr 3 (lipiec 2001) i nr 4 (listopad 2001), 

– w roku 2002 ukazały się 2 komunikaty: nr 1 (marzec 2002) i nr 2 (wrzesień 2002), 
– w roku 2003 nie ukazał się żaden komunikat, 

 
– prowadzenie strony internetowej (od 2001 roku), 
 
– listy od członków Oddziału TUP, 
 
– spotkania dyskusyjne i inne. 
 
 
 
6. Realizacja celów statutowych 
 
W okresie sprawozdawczym 1999-2003, działalność Oddziału TUP w Poznaniu obejmowała: 
 
STATYSTYKA 
 
Zebrania Zarządu Oddziału TUP w Poznaniu w okresie sprawozdawczym odbywały się 
cyklicznie – przeciętnie raz w miesiącu (z wyłączeniem okresów wakacyjnych). 
W roku 1999 odbyło się 6 zebrań, w roku 2000 – 7 zebrań, w roku 2001 – 10 zebrań (w tym 
dwa w trybie nagłym, o charakterze roboczym), w roku 2002 odbyło się – 9 zebrań oraz  
6 zebrań w roku 2003, w tym Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału (6 marca 
2003 roku). Razem, w okresie sprawozdawczym odbyło się – 38 zebrań Zarządu Oddziału 
TUP w Poznaniu. 
 
 
 
UDZIAŁ  W  PRACACH  ZARZĄDU  MIASTA  POZNANIA 
 
W czasie trwania kadencji 1999-2003: 
 
– kol. Tadeusz Gałecki uczestniczył w posiedzeniach Zespołu Strategicznego  

przy Prezydencie Miasta Poznania, w latach 1999-2002, 
 
– przedstawiciele Oddziału uczestniczyli w dwu spotkaniach (organizacyjnym  

i dyskusyjnym) Zespołu do prac nad koncepcją odnowy krajobrazu i zagospodarowania 
terenów Moraska, w obecności Towarzystwa „Salamandra”, z prezentacją zagadnień 
przez Zespół Projektowy prof. arch. R. Asta z Politechniki Poznańskiej – na podstawie 
materiałów uszczegóławiających koncepcję zagospodarowania terenów Moraska, 

 
– Oddział TUP w Poznaniu otrzymał zaproszenia do złożenia wniosków do planów: 

„Śródmieście Poznania – Sołacz”, „Golęcin”, „Śródmieście – Kolektor Nowa Bogdanka”, 
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– członkowie Oddziału uczestniczyli w sesji na temat „Tworzenia systemu informacji 
przestrzennej dla m. Poznania”, zorganizowanej przez: Miejską Pracownię 
Urbanistyczną, Computerland, ZGiKM Geopoz, przy współudziale Oddziału TUP  
w Poznaniu. 

 
 
 
UDZIAŁ  W  KOMISJACH  POLITYKI  PRZESTRZENNEJ  RADY  MIASTA  POZNANIA 
 
W czasie trwania kadencji 1999-2003, kol. Iwona Ludwiczak, jako Prezes Oddziału TUP  
w Poznaniu, uczestniczyła w posiedzeniach Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta 
Poznania, które dotyczyły m.in.: 
 
– pakietu uchwał miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego północnej części 

Poznania i apel w sprawie zagospodarowania Moraska, 
– nadwarciańskich terenów zielonych, 
– m.p.z.p. „Za Fortem”, 
– m.p.z.p. „Śródmieście Poznania – Centrum I i II”, 
– prognozy skutków budowy Centrum Handlowo-Usługowego na obszarze Rataje – Łacina 

oraz prognozy skutków budowy Centrum Handlowego przy ul. Połabskiej  
w Poznaniu, 

– Ringu i I ramy komunikacyjnej miasta Poznania, 
– projektów założeń do planów Centrum 3, Centrum 4 i Centrum 5, 
– realizacji budynku Straży Pożarnej przy ul. Masztalarskiej w Poznaniu, 
– w sprawie prezentacji obiektu handlowego Rataje – Łacina, 
– uchwalenia uchwał w sprawie Moraska i ul. Nowej Naramowickiej w Poznaniu, 
– prezentacji koncepcji zagospodarowania terenów zielonych podlegających ochronie  

w rejonie Morasko – Umultowo – Radojewo. 
 
Ponadto, Zarząd Oddziału TUP w Poznaniu skierował apel w sprawie Moraska do Radnych 
Miasta Poznania – do Komisji Polityki Przestrzennej, a także apel w sprawie zachowania  
i kreacji terenów zieleni w śródmieściu, w aspekcie „historia – współczesność”, wystosowany 
do Przewodniczącego Rady Miasta Poznania (2002 rok). 
 
 
 
SEMINARIA  I  KONFERENCJE  NAUKOWE 
 
W czasie trwania bieżącej kadencji zorganizowano: 
 
– seminarium towarzyszące Walnemu Zjazdowi Delegatów TUP (organizacja już w 1999 

roku) pt. „Służby planowania przestrzennego po reformie administracyjnej państwa”, 
zorganizowane przy współpracy Oddziału TUP w Poznaniu – kol. Iwony Ludwiczak  
i kol. Ewy Pietz (2000 rok), 

– seminarium (z inicjatywy Prezes Oddziału kol. Iwony Ludwiczak) pt. „Rola samorządów 
terytorialnych w kształtowaniu krajobrazów”, zorganizowane przez Oddział TUP  
w Poznaniu wraz z Departamentem Planowania Przestrzennego i Ekologii Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego; prelegentami byli: prof. Aleksander 
Böhm z Krakowa, Włodzimierz Łęcki – Senator RP, Janusz Łakomiec (2001 rok), 

– seminarium pt. „Rola zamku królewskiego w mieście stołecznym”, zorganizowane przez: 
Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu, Towarzystwo Miłośników Miasta 
Poznania i Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Oddział w Poznaniu; prelegentami byli: 
Zygmunt Dolczewski – Kurator Muzeum Narodowego w Poznaniu, prof. Andrzej 
Rottermund z Warszawy, prof. Aleksander Böhm z Krakowa, prof. Jan Skuratowicz  
z Poznania (2001 rok), 
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oraz rozpropagowano informacje o: 
 
– międzynarodowej konferencji naukowej, zorganizowanej m.in. przez TUP, na temat: 

„Konkurencyjność miast i regionów jako problem planowania przestrzennego  
w perspektywie integracji z Unią Europejską” (2002 rok), 

– konferencji naukowej, organizowanej przez Komitet Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju PAN, w dniach 24-25 września 2003 roku, na temat: „Wielkoskalowe projekty 
inwestycyjne jako czynnik podnoszenia konkurencyjności polskiej przestrzeni” (2002  
i 2003 rok). 

 
 
 
PISMA  I  POLEMIKI 
 
W czasie obecnej kadencji Zarząd Oddziału TUP w Poznaniu prowadził korespondencję 
dotyczącą m.in.: 
 
– wydania kroniki poświęconej Profesorowi Władysławowi Czarneckiemu (pismo do 

Redakcji Kroniki Miasta Poznania), 
– zwrócenia uwagi polityków na potrzebę tworzenia prawa gwarantującego skuteczne 

zasady kształtowania przestrzeni (pismo do Senatorów i Posłów Wielkopolski), 
– budowy zielonego pierścienia zieleni po zachodniej stronie m. Poznania – jako 

kontynuacji idei Adama Wodziczki (pismo do Starosty Poznańskiego, popierające 
inicjatywę Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu), 

– budowy tramwaju przez most św. Rocha w Poznaniu (pismo popierające do Gazety 
Wyborczej), 

– zakresu kompetencji jednostek pomocniczych – dzielnic, które mają być powołane 
zgodnie z ustawą o ustroju m.st. Warszawy, szczególnie w sferach planowania 
przestrzennego, urbanistyki, architektury i nadzoru budowlanego (pismo przygotowane 
przez Prezydenta Miasta Poznania – przekazane TUP, Oddział w Warszawie), 

– dotychczasowego dorobku i celów działania Towarzystwa (pismo do Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego, deklarujące także podjęcie ściślejszej współpracy), 

– troski o zabytki przeszłości i przypomnienie o zabieganie od wielu lat o ich właściwą 
ochronę i wyeksponowanie (pismo do Prezydenta Miasta Poznania, napisane w imieniu 
Towarzystwa Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu, Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami, Oddział w Poznaniu, oraz Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania), 

– budowy strażnicy w pasie średniowiecznych obwarowań miejskich (pismo do 
Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, Oddział w Poznaniu, w sprawie opinii 
Zespołu Ekspertów Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji), 

– 70-tej rocznicy założenia Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu oraz 10-lecia 
MPU w odrodzonym samorządzie terytorialnym (na ręce dyrektora MPU przesłano 
życzenia dalszego pomyślnego rozwoju Pracowni); z tej okazji Prezes Oddziału TUP  
w Poznaniu – kol. Iwona Ludwiczak, w towarzystwie byłego wieloletniego Prezesa TUP, 
Oddziału w Poznaniu, a jednocześnie pierwszego dyrektora „młodej” Pracowni –  
kol. Tadeusz Gałecki, złożyła kwiaty na grobie pierwszego założyciela Pracowni 
Urbanistycznej w Poznaniu – Pana prof. Władysława Czarneckiego. 
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PRELEKCJE  I  SPOTKANIA  DYSKUSYJNE  (chronologicznie),  w  tym  
WSPÓŁPRRACA  Z  INNYMI  TOWARZYSTWAMI  I  STOWARZYSZENIAMI 
 
• Członkowie Oddziału TUP w Poznaniu uczestniczyli zarówno w spotkaniach 

organizowanych przez Oddział, jak i mieli okazje uczestniczyć w spotkaniach Towarzystw 
i Stowarzyszeń, z którymi Oddział TUP w Poznaniu współpracuje, na które Oddział TUP 
w Poznaniu został zaproszony. 

 
W czasie trwania obecnej kadencji odbyły się prelekcje i spotkania: 
– w ramach cyklicznych spotkań Sekcji Odnowy i Dziedzictwa Kultury TUP odbyło się  

w dniach 11-12 czerwca 1999 roku Krajowe Seminarium dotyczące problematyki odnowy  
i dziedzictwa kultury w planowaniu przestrzennym; dyskutowano m.in. problem Muzeum 
Narodowego, 

– 30 września 1999 roku odbyło się spotkanie z autorami „Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania”, którzy poinformowali  
o postępie prac oraz o metodzie pracy, w kontekście zapisów zawartych w projekcie 
nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 
w spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni goście z: Departamentu Planowania 
Przestrzennego i Ekologii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, 
Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego, Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu 
Wojewódzkiego, 

– 16 grudnia 1999 roku odbyła się prezentacja projektu m.p.z.p. „Wolne Tory”, którą 
przedstawił autor projektu i laureat I nagrody w konkursie SARP na ten temat – kol. Jerzy 
Buszkiewicz, 

– 24 stycznia 2001 roku członkowie TUP uczestniczyli w konferencji pt. „Nowa jakość 
przestrzeni”, zorganizowanej w trakcie imprezy targowej MTP „Budma” przez 
Wydawnictwo „Kwieciński”, 

– 8 lutego 2001 roku odbyło się spotkanie na temat: „Fort V w pierścieniu Twierdzy 
Poznań. Interpretacja ruiny militarnej w świetle przyszłego zagospodarowania  
z uwzględnieniem aspektów historycznych” – kol. Monika Piechocka (kandydatka  
na członka TUP), 

– 22 marca 2001 roku odbyło się spotkanie na temat: „Impresje nt. historycznej sieci 
osadniczej Wielkopolski”, który referowała kol. Tomira Łęska-Oleszak, 

– 28 marca 2001 roku Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Oddział w Poznaniu,  
zaprosiło na prelekcję nt. Zamku Królewskiego Przemysła w Poznaniu i problemów  
z dokończeniem jego odbudowy, którą wygłosił Pan Zygmunt Dolczewski, 

– 5 kwietnia 2001 roku Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział w Poznaniu, zaprosiło 
naszych członków do Instytutu Akustyki UAM na Morasko w Poznaniu: 

– w programie spotkania przewidziano zapoznanie się z historią projektowania oraz 
zwiedzanie kompleksu najciekawszych obiektów naukowych i dydaktycznych UAM 
na Morasku – pod wodzą głównego projektanta, architekta Jerzego Guraskiego, 

– później nastąpiło przejście do Instytutu Akustyki UAM, z którym zapoznał nas jego 
Dyrektor – prof. dr hab. Rufin Makarewicz, 

– w cyklu prelekcji wysłuchano referaty: 
– „Wpływ hałasu na organizm człowieka” – dr hab. Hanna Preis, Prezesa 

Poznańskiego Oddziału PTA, 
– „Projektowanie rozwiązań przeciwhałasowych w środowisku człowieka” – 

prof. dr hab. Rufin Makarewicz, członka PTA, 
– 8 i 9 czerwca 2001 roku Oddział Poznański Stowarzyszenia Historyków Sztuki zaprosił 

naszych członków na II Konferencję Naukową Stowarzyszenia Miłośników Witraży  
pt.: „Sztuka witrażowa w Polsce”, 

– 27 lutego 2002 roku – Towarzystwo Opieki nad Zabytkami zorganizowało spotkanie  
na temat „Północne pasmo murów miejskich Poznania, stan badań i propozycje na 
przyszłość”; temat przedstawił prof. dr hab. Jan Skuratowicz, 
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– 18 marca 2002 roku – Stowarzyszenie Historyków Sztuki zorganizowało spotkanie  
z nowopowołanym Miejskim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu – Panią Marią 
Strzałko, 

– 23 marca 2002 roku – Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Wielkopolskie Stowarzyszenie 
Konserwatorów Dzieł Sztuki zorganizowało w Kościele Bożego Ciała spotkanie 
poświęcone pracom konserwatorskim w tym kościele, 

– 22 czerwca 2002 roku – w Polskiej Akademia Nauk, w Komisji Urbanistyki i Planowania 
Przestrzennego, Oddział w Poznaniu, odbyła się Sesja naukowa, na której kol. Tadeusz 
Gałecki zaprezentował swoją książkę „70 lat od utworzenia Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej w Poznaniu, 1931-2001”; w książce tej autor zawarł swoje wspomnienia  
o Koleżankach i Kolegach ze środowiska urbanistów poznańskich, 

– 17 listopada 2002 roku – uczestniczono w uroczystości poświęcenia płyty epitafijnej króla 
Bolesława Chrobrego, zorganizowanej przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 
Oddział w Poznaniu, 

– 26 listopada 2002 roku – uczestniczono w omówieniu wyników archeologicznych badań 
wykopaliskowych, prowadzonych na Wzgórzu Przemysła, w związku z zamierzonym 
dokończeniem odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu, na zaproszenie 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Oddział w Poznaniu, 

– uczestniczono w posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody na temat 
„Puszcza Zielonka” (2002 rok), 

– uczestniczono w zorganizowanych wspólnie z Wielkopolskim Ośrodkiem Studiów  
i Ochrony Środowiska Kulturowego oraz Muzeum Archeologicznym w Poznaniu –  
X Europejskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego w Owińskach (2002 rok). 

 
 
 
• Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu, wspólnie z Towarzystwem 

Opieki nad Zabytkami, Oddział w Poznaniu, oraz Towarzystwem Miłośników Miasta 
Poznaniu, zorganizowało akcję na rzecz odbudowy Królewskiego Zamku Przemysła  
w Poznaniu. 

 
W tym celu: 
– Zorganizowano seminarium pt.: „Rola zamku królewskiego w mieście stołecznym”  

(2001 rok), 
– w dniu 22 kwietnia 2002 roku – w ramach kontynuacji akcji na rzecz odbudowy 

Królewskiego Zamku Przemysła w Poznaniu – współpracujące w tej sprawie 
Towarzystwa wraz z innymi zainteresowanymi grupami spotykały się w Pałacu 
Działyńskich w celu powołania Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu; 
Przewodniczącym Komitetu został Pan Senator Włodzimierz Łęcki, a członkowie 
Oddziału TUP w Poznaniu znaleźli się w grupach roboczych, 

– o planowanych działaniach na rzecz odbudowy Zamku Przemysła Zarząd Oddziału TUP 
w Poznaniu powiadomił Oddział SARP-u w Poznaniu (pismo z 5 marca 2002 roku), 

– w maju i czerwcu 2002 roku nastąpiło formalizowanie spraw członkowskich Komitetu 
Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu. 

 
 
 
• Oddział TUP w Poznaniu został zaproszony przez Stowarzyszenie Inżynierów  

i Techników Komunikacji, Oddział w Poznaniu, do uczestniczenia w organizowanych  
– wraz z sekcją komunikacji miejskiej – spotkaniach na temat: „Poznańskie Forum 
Transportowe”, będących miejscem merytorycznej dyskusji na tematy transportowe, 
dotyczące szczególnie komunikacji zbiorowej w Poznaniu, w aglomeracji poznańskiej  
i w regionie: 

Cykliczne spotkania odbywały się co miesiąc; pierwsze z nich odbyło się 24 kwietnia 2002 
roku (spotkanie podsumowujące zaplanowano na 24 czerwca 2003 roku). 
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• Oddział TUP w Poznaniu pogratulował Panu arch. Andrzejowi Kurzawskiemu – wyboru 
na zaszczytną funkcję Prezesa SARP, Oddział w Poznaniu (pismo z dnia 15 stycznia 
2003 roku). 

 
• Oddział TUP w Poznaniu pogratulował także Panu prof. Lechowi Zimowskiemu – wyboru 

na Przewodniczącego Komisji Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Polskiej 
Akademii Nauk w Poznaniu (pismo ze stycznia 2003 roku). 

 
 
 
IZBA  URBANISTÓW 
 
16 lutego 2001 roku został powołany Zespół Roboczy TUP ds. Izby Urbanistów, z zadaniem 
określenia zasad tworzenia Izby Urbanistów i opracowania projektów wstępnych regulacji 
wewnętrznych Izby. 
W skład Zespołu weszła kol. Iwona Ludwiczak – Prezes naszego Oddziału. Na posiedzeniu 
ZG TUP członkowie Zespołu wskazali na celowość tworzenia Grup Regionalnych.  
W związku z powyższym, z inicjatywy kol. Iwony Ludwiczak, w dniu 1 marca 2001 roku 
zorganizowano pierwsze posiedzenie Członkiń i Członków Regionalnej Grupy Roboczej. 
Konstrukcja grupy uwzględniała udział osób, których kwalifikacje zawodowe nawiązują  
do poszczególnych grup zrzeszanych osób według Ustawy o samorządach zawodowych 
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. 
Obok kol. Iwony Ludwiczak, Regionalną Grupę Roboczą współtworzyli członkowie TUP, 
Oddział w Poznaniu: kol. Tomira Łęska-Oleszak, która opracowywała w ramach prac 
Oddziału TUP komentarze do ustawy o samorządach, kol. Ewa Pietz, która podjęła się 
opracowania ujednoliconego wzoru ankiety dla członków TUP – ekspertów, kol. Tadeusz 
Gałecki – długoletni przewodniczący Komisji TUP ds. zawodu. Wyższe uczelnie 
reprezentował Pan prof. Jerzy Parysek z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej  
i Planowania Przestrzennego UAM. W skład Grupy weszli również: kol. Aleksander Deskur, 
kol. Bolesław Wojtyniak, kol. Krystyna Berezowska-Apolinarska i kol. Mirosława Płażewska. 
Miejską Pracownię Urbanistyczną w Poznaniu reprezentował kol. Krzysztof Cesar – Dyrektor 
MPU, a Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego kol. Jacek Michałowski – Dyrektor 
WBPP. Grupę wspomagali swą wiedzą pozostali członkowie Zarządu Oddziału TUP  
w Poznaniu. 
 
W wyniku porozumienia Oddziałów TUP w Poznaniu, Szczecinie i Opolu oraz we Wrocławiu 
zdecydowano, że Zachodnia Okręgowa Izba Urbanistów powstanie z siedzibą we Wrocławiu. 
 
Po powstaniu ZOIU we Wrocławiu, Zarząd Oddziału TUP w Poznaniu przesłał gratulacje 
kolegom wybranym do władz ZIOU, w tym m.in. członkom Oddziału TUP w Poznaniu: kol. 
Tadeuszowi Gałeckiemu – Wiceprzewodniczącemu ZOIU, kol. Tomirze Łęskiej-Oleszak – 
Przewodniczącej Komisji Kwalifikacyjnej ZOIU, kol. Kazimierzowi Wejchertowi – Członkowi 
Komisji Kwalifikacyjnej ZOIU, kol. Jackowi Michałowskiemu – Członkowi Komisji Rewizyjnej 
ZOIU, kol. Norze Rybczyńskiej – Członkowi Rady ZOIU, kol. Ewie Pietz – Członkowi Rady 
ZOIU, kol. Reginie Skibie – Członkowi Rady ZOIU, kol. Lidii Wejchert – Członkowi Rady 
ZOIU. 
Ponadto, Zarząd Oddziału podziękował pozostałym Kolegom, członkom Oddziału TUP  
w Poznaniu, za zaangażowanie i wkład pracy w organizację Zachodniej Izby Okręgowej 
Urbanistów. 
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KONKURSY 
 
W okresie sprawozdawczym 1999-2003 przeprowadzono i rozstrzygnięto kolejne, coroczne 
konkursy Oddziału TUP w Poznaniu – dla dyplomantów poznańskich wyższych uczelni „Moja 
Wielkopolska”. Edycję kolejnych konkursów – w grudniu każdego roku – kończyło wręczenie 
nagród i wyróżnień, które corocznie ustanawiali: Wojewoda Wielkopolski i Prezydent Miasta 
Poznania (nagrody pieniężne – wypłacane bezpośrednio laureatom przez sponsorów) oraz 
Prezes Oddziału TUP w Poznaniu (Tupianki – nagrody symboliczne). 
Zespół sędziowski pracował społecznie. Uroczystości wręczenia nagród odbywały się  
w udostępnianych nieodpłatnie salach: w latach 1999-2001 – w Centrum Kultury ZAMEK,  
a w roku 2002 – w Pałacu Działyńskich w Poznaniu, w Oddziale PAN w Poznaniu. 
 
 
 
MIĘDZYNARODOWY  DZIEŃ  URBANISTY – 8 listopada 
 
Z okazji Międzynarodowego Dnia Urbanisty: 
 
– w 1999 roku: nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu „Moja Wielkopolska” oraz wręczenie 

nagród i pamiątkowych dyplomów, a obchody w ramach których zaplanowano wyjazd  
do Leszna, zwiedzanie miasta i zapoznanie się z pracą kolegów, przełożono na ciepłe 
dni wiosenne 2000 roku, 

 
– w 2000 roku: wręczono odznaki honorowe TUP wyróżnionym członkom Oddziału TUP  

w Poznaniu – na spotkaniu, które odbyło się na 18. piętrze Akademii Ekonomicznej  
w Poznaniu, skąd rozpościera się szeroka panorama miasta, 

 
– w 2002 roku: odbyło się Uroczyste Zebranie Zarządu Oddziału TUP w Poznaniu,  

na którym wręczono listy gratulacyjne kol. Tadeuszowi Gałeckiemu – z okazji 75-tych 
urodzin oraz kol. Franciszkowi Zielińskiemu – na zakończenie pracy w Komisji Rewizyjnej 
Oddziału, a do listów doręczono upominki. 

 
 
 
OBCHODY  JUBILEUSZU  80-lecia  TOWARZYSTWA  URBANISTÓW  POLSKICH 
 
Z okazji przypadającego w 2003 roku jubileuszu 80-lecia Towarzystwa Urbanistów Polskich, 
Oddział TUP w Poznaniu zapoczątkował cykl spotkań z wybitnymi urbanistami – pod hasłem 
„Moje widzenie świata – krajobrazy XXI wieku”. 
Gościem pierwszego spotkania, które odbyło się 26 listopada 2002 roku – w ramach 
obchodów Międzynarodowego Dnia Urbanisty, był Pan Bogdan Wyporek z Warszawy, 
Członek Honorowy The Royal Town Plannig Institute, który zaprezentował najciekawsze 
zdjęcia i slajdy – pod hasłem „Moje widzenia miasta”. 
 
 
 
ODZNACZENIA  I  UZNANIE 
 
W 2000 roku Zarząd Oddziału TUP w Poznaniu złożył wnioski w sprawie odznaczeń  
dla członków Oddziału. Uchwałą ZG TUP przyznano: 
– srebrne odznaki honorowe: kol. Iwonie Wojteckiej (Piła), kol. Jadwidze Szyszkiewicz-

Koryńskiej (Kalisz), kol. Andrzejowi Billertowi (Poznań), kol. Andrzejowi Gałkowskiemu 
(Poznań), 

– godność Członka Honorowego nadano kol. Tadeuszowi Gałeckiemu. 
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Ponadto, w 2000 roku Zarząd Oddziału TUP w Poznaniu wysłał list gratulacyjny do kol. 
Heleny Liersch z okazji 40-lecia Jej aktywnej przynależności do TUP i jeszcze znacznie 
dłuższego zainteresowania problemami rozwoju przestrzennego Poznania i Wielkopolski. 
Niestety, dwukrotnie składane wnioski o nadanie jej godności Członka Honorowego TUP  
nie zostały pozytywnie rozpatrzone przez ZG TUP. 
 
W 2002 roku, w sprawie odznaczeń honorowych TUP i odznaczeń państwowych, Zarząd 
Oddziału TUP w Poznaniu złożył wniosek – dla członków Oddziału a Komisja Rewizyjna 
Oddziału TUP w Poznaniu – dla członków Zarządu Oddziału TUP w Poznaniu. 
Ponadto, Zarząd Oddziału złożył wniosek o przyznanie kol. Lidii Wejchert godności Członka 
Honorowego TUP. 
 
 
 
WYCIECZKI 
 
W czerwcu 2000 roku odbył się kilkudniowy wyjazd szkoleniowy do Hannoveru, w celu 
zapoznania się z wystawą EXPO 2000. Część grupy brała udział w spotkaniu, na którym  
Pan prof. Axel Priebs (Hanowerskie Biuro Rozwoju Regionalnego) zapoznał uczestników 
m.in. z przestrzennymi skutkami realizacji EXPO. Organizatorem wyjazdu był kol. Andrzej 
Billert. 
 
W okresie sprawozdawczym 1999-2003 – kol. Aleksander Deskur (pełnomocnik Oddziału 
TUP w Poznaniu ds. turystyki) – zorganizował następujące, tradycyjne, wiosenne wycieczki. 
 
W roku 1999: 
– Wycieczkę wiosenną w mateczniki Puszczy Noteckiej, w której uczestniczyło kilku 

członków Oddziału z rodzinami. Celem wycieczki było uaktywnienie urbanistów 
Wielkopolski – szczególne zaproszenie dla Koła z Piły. 

 
W roku 2000: 
– Wycieczkę wiosenną, której trasa wiodła przez Żerków, Łysą Górę, Brzostków, Śmiełów, 

Lgów do Bieździadowa i podczas której jej uczestnicy zafascynowani krajobrazami 
oddawali się fotografowaniu (artystycznemu) oraz „rysunkom naziemnym”. 

 
W roku 2001: 
– Wiosenną wycieczkę nad rzekę Wełnę, w której uczestniczyło kilku członków Oddziału  

z rodzinami. Celem wycieczki było uaktywnienie urbanistów Wielkopolski, którym 
zorganizowano m.in. konkurs na zwijanie wełny. Obszernych informacji na temat 
przyrody udzielali: kol. Beata Raszka i Pan Prof. Krzysztof Kasprzak. 

 
W roku 2002: 
– Wiosenną wycieczkę pod hasłem „Kto przy Obrze, temu dobrze”, w której uczestniczyło 

kilku członków Oddziału z rodzinami. Celem wycieczki było poznanie jednej z najmniej 
znanych gmin Wielkopolski – Kamieńca. Włóczęgę nad Kanałami Obry urozmaiciły 
wypady do Parzęczewa, Karczewa i Łęk Wielkich (pałace, parki, drewniane kościoły) 
oraz PIRAMIDY WIELKOPOLSKIE !. 

 
 
 
7. Inne rodzaje aktywności członków Oddziału TUP w Poznaniu 
 
W okresie sprawozdawczym 1999-2003, członkowie Oddziału TUP w Poznaniu publikowali 
swoje prace, m.in.: 
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– kol. Bolesław Wojtyniak – kolejne publikacje w numerach „Miasta” na temat „Wieże 
ciśnień – Architektura nie mniej ważna”, 

– notatka – refleksja nawiązująca do Światowego Kongresu Urbanistów (2000), dotycząca 
prezentowanego tam przez kol. Iwonę Ludwiczak referatu na temat: „Culture as a Source 
of Inspiration and Unity in Spatial Planning", która ukazała się w biuletynie American 
Planning Association, 

– artykuł kol. Tomiry Łęskiej-Oleszak pt. „Utracony status”, zamieszczony w IV-V numerze 
miesięcznika „Miasto” (2000), będący owocem pasjonującej prelekcji na temat „Impresje 
na temat historycznej sieci osadniczej Wielkopolski”, 

– artykuł kol. Lidii Wejchert i kol. Tadeusza Gałeckiego pt.: „Dlaczego Rataje”, 
zamieszczony w Kronice Miasta Poznania 3/2001, 

– artykuł kol. Iwony Ludwiczak pt. „Co to jest planowanie przestrzenne”, zamieszczony  
w Przeglądzie Komunalnym 6/2001, 

– artykuł kol. Tadeusza Gałeckiego pt.: „Wieżowce w pejzażu Górczyna”, zamieszczony  
w Kronice Miasta Poznania 1/2002, 

– artykuły kol. Krystyny Berezowskiej-Apolinarskiej – zamieszczone w „Przeglądzie 
komunalnym” (7/2002), na temat: „Ochrona prawna środowiska przed hałasem 
komunikacyjnym w Polsce – w drodze do Unii Europejskiej” oraz „Wizualne i psycho-
akustyczne aspekty projektowania przegród akustycznych – w planowaniu 
przestrzennym”. 

 
Ponadto: 
 
– kol. Jerzy Buszkiewicz został laureatem I nagrody w konkursie SARP na temat projektu 

m.p.z.p. „Wolne Tory” (1999 rok), 
– kol.kol. Lech Podbrez główny projektant, Andrzej Krych i Krzysztof Cesar, byli członkami 

Zespołu, który otrzymał I nagrodę w konkursie SARP nr 882 (1999 rok) na opracowanie 
koncepcji zagospodarowania śródmieścia Częstochowy, 

– kol. Prezes Iwona Ludwiczak otrzymała zaproszenie ze strony Unitet Nations Centre for 
Human Settlements (Habitat) do dalszego merytorycznego udziału we współtworzeniu 
internetowej informacji o najlepszych praktykach (Best Practices) realizujących zasadę 
zrównoważonego rozwoju, 

– Komisja Kwalifikacyjna TUP do Nagród Europejskich (2002rok) wybrała spośród 
zgłoszonych prac i wysłała do Międzynarodowego Jury – za osiągnięcia w planowaniu 
urbanistycznym i regionalnym – trzy projekty, z których jednym było opracowane przez 
Miejską Pracownię Urbanistyczną w Poznaniu – „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania”, wykonane pod kierunkiem Pani 
Prezes Oddziału TUP w Poznaniu – kol. Iwony Ludwiczak. 

 
 
 
8. Opracowania i listy Członków Oddziału TUP w Poznaniu 
 
W okresie sprawozdawczym 1999-2003, członkowie Oddziału opracowali zagadnienia  
lub skierowali do Zarządu Oddziału TUP w Poznaniu listy na temat: 
 
– kol. Andrzej Olejniczak: opracował uwagi i wnioski dotyczące nowelizacji rozporządzenia 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1999 roku  
„w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie”, które przekazaliśmy do Zarządu Głównego TUP, 

– kol. Andrzej Olejniczak – na temat mostu na Sycylii, 
– kol. Andrzej Olejniczak – na temat planowanej na jesień wycieczki do Wiednia, 
– kol. Piotr Kozłowski – na temat realizacji opracowania dotyczącego terenu w rejonie 

stadionu „Warta” w Poznaniu. 
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9. Sprawy finansowe 
 
Źródła wpływów finansowych Oddziału pochodzą głównie ze składek, które niestety są 
trudne do wyegzekwowania. Skąpość środków ogranicza w dużym stopniu podejmowanie  
na szerszą skalę działań statutowych. 
Doroczny konkurs na prace dyplomowe „Moja Wielkopolska” wspierany jest finansowo przez 
Wojewodę Wielkopolskiego i Prezydenta Miasta Poznania. Obsługa wszystkich konkursów 
„Moja Wielkopolska” była pełniona przez członków naszego Oddziału – społecznie ! 
Zorganizowane w 2001 roku seminaria nie przyniosły dochodu. 
 
Czynione były starania w sprawie organizacji konkursu TUP na temat koncepcji 
zagospodarowania zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, znajdującego się na obszarze 
Wielkopolski. 
 
Rozliczenie wpływów i kosztów w okresie sprawozdawczym 1999-2003 przedstawia 
załącznik ze stanem na dzień 30 kwietnia 2003 roku. 
 
Ulokowane w banku dwie lokaty terminowe (po 2 000,00 zł) zostały zlikwidowane na poczet 
zobowiązań Oddziału – decyzją Zarządu Oddziału podjętą w dniu 24 lutego 2003 roku – za 
zaległe składki członkowskie. 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: Komisja Rewizyjna Oddziału TUP w Poznaniu 
 
 
 
 
 

Sprawozdanie sporządziła: 
     Sekretarz 

Oddziału TUP w Poznaniu 
 
 

   Krystyna Berezowska-Apolinarska 
Poznań, 23 czerwca 2003 roku 


