Poznań, 06. 06. 06.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej TUP Oddziału w Poznaniu
w kadencji 2003 – 2006
-

-

Wybory – 23 październik 2003r.
Zarząd Oddziału ukonstytuował się w
następującym składzie:
Prezes – Kol. Wojciech Bonenberg
I-szy Wiceprezes – Kol. Krzysztof Cesar
Wiceprezes – Kol. Piotr Sobczak
Skarbnik – Kol. Lidia Wejchert
Sekretarz – Kol. Ewa Pietz
Członkowie: Regina Skiba
Henryk Sufryd
W dniu wyborów TUP Oddział w Poznaniu liczyło 63 członków.

W roku 2003:
- udzielono kilku osobom rekomendacji do komisji urbanistyczno-architektonicznych .
- Przyjęto jednego nowego członka,
- Zorganizowano 2 zabrania Zarządu oraz wzięto udział w Opłatku wspólnie z SARPem,
- Złożono gratulacje Dyrektorowi WBPP z okazji otrzymania I-szej nagrody Ministra
Infrastruktury
W roku 2004:
- kontynuowano wydawanie rekomendacji do KUA, skorzystało z nich kolejnych
kilkanaście osób,
- wspólnie z SARP-em podjęto trwające przez kilka miesięcy działania przeciwko
zamiarom likwidacji MPU. Prezesi obydwu Towarzystw wyrazili swoje stanowisko w
tej sprawie w piśmie do Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego. Prezydent
udzielił uspokajającej odpowiedzi i zaprosił Towarzystwa do współpracy,
- wyrażono akces w związku z propozycją współpracy przy sporządzaniu studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania,
wystosowaną do Towarzystwa przez ówczesnego Generalnego Projektanta Kol. Lecha
Podbreza,
- wystosowano pismo do Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą we
Wrocławiu w sprawie możliwości współpracy - w związku z propozycją Izby
dofinansowania Oddziałów TUP, mieszczących się na obszarze działania ZOIU.
Sprawa była prowadzona w ramach Izby przez Kol. E. Pietz. Efektem było podjęcie
Uchwały Rady ZOIU umożliwiającej takie dofinansowanie,
- powstała tzw. „Komisja Wspólna” SARP i TUP, będąca wyrazem zaniepokojenia
środowisk architektów i urbanistów nieprawidłowościami w przestrzeni wynikającymi
m. in. z nowych uregulowań prawnych. W pracach komisji brali udział Koleżanki i
Koledzy: Lidia Wejchert, E. Krzyżanowska – Walaszczyk, Kol. Tadeusz Gałecki,
Henryk Sufryd, Wojciech Bonenberg, Ewa Pietz, Regina Skiba, Stefan
Wojciechowski,
- zorganizowano dzięki aktywności Kol. Iwony Ludwiczak i pomocy organizacyjnej
Pana Prezesa Wojciecha Bonenberga wykład Bogdana Wyporka poświęcony kolejnej
wersji Karty Ateńskiej – LIZBONA 2003. Wykład odbył się na Wydziale
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Architektury Politechniki Poznańskiej przy licznym udziale członków TUP i
studentów,
Pan Prezes Wojciech Bonenberg wziął udział w spotkaniu roboczym
zorganizowanym przez Architekta Miasta Tadeusza Pełeszuka nad projektem
programu „City – nowa jakość centrum miasta”. Po spotkaniu Prezes TUP Oddział w
Poznaniu Wojciech Bonenberg wraz z Prezesami: SARP Andrzejem Kurzawskim,
Stowarzyszenia Historyków Sztuki Oddział w Poznaniu Januszem Pazderem i
Przewodniczącym Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów Markiem Czuryło
skierowali na ręce Prezydenta Miasta list otwarty w sprawie tego programu . Zgodnie
z odpowiedzią Pana Prezydenta w wyniku zgłoszonych uwag dokonano modyfikacji
programu, m.in. wykreślono koncepcję „czołowego dworca kolejowego” i wieżowców
nad torami kolejowymi,
Przedstawiciele naszego Oddziału wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez
Prezydenta Miasta Poznania pt. „Jaka przyszłość Moraska?”
Oddział był współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Quo vadis
civitas?”. Honory Gospodarza pełnił Dziekan Wydziału Architektury PP prof. Dr hab.
Inż. arch. Wojciech Bonenberg, Prezes Oddziału,
zorganizowano XIV edycję konkursu TUP O. w Poznaniu na najlepszą studencką
pracę dyplomową w dziedzinie urbanistyki „Moja Wielkopolska”. Stroną
organizacyjną zajmowali się koledzy H. Sufryd i P. Sobczak a jako Sędziowie brali
udział następujące Koleżanki i Koledzy: Tadeusz Gałecki - przewodniczący, Henryk
Sufryd – sekretarz, prof. Aleksander Grygorowicz, Iwona Ludwiczak, Lidia Wejchert,
Bolesław Wojtyniak, Andrzej Billert, Regina Skiba, Ewa Pietz, Aleksander Deskur,
Piotr Sobczak,
wydano 2 „Komunikaty TUP”,
odbyło się ok. 10 zebrań Zarządu,
Kol. A. Deskur zorganizował wycieczkę wiosenną,
wzięto udział w „Sarpowskim Opłatku”
Pan Prezes Wojciech Bonenberg brał udział w Zebraniach Zarządu Głównego TUP,
Kol. Lidia Wejchert brała udział w pracach Rady TUP w W-wie a Kol. Ewa
Krzyżanowska - Walaszczyk w pracach Głównej Komisji Rewizyjnej TUP,
Kol. Alicja Czaban oraz Maria Mielcarek brały udział w strukturach Krajowej Izby
Urabanistów a Kol. Tadeusz Gałecki, Lidia Wejchert, Ewa Pietz, Regina Skiba,
Tomira Łęska-Oleszak, Kazimierz Wejchert w strukturach Zachodniej Okregowej
Izby Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu,
uporządkowano sprawy członkowskie – skreślono kilka osób z powodu nie płacenia
składek, przychylono się do nielicznych rezygnacji a także przyjęto nowych członków
Oddziału. Pod koniec roku stan Oddziału wynosił 59 członków.

W roku 2005:
- wspólnie z SARP-em zorganizowano publiczną dyskusję poświęconą programowi
„City – nowa jakość centrum miasta”. Spotkania dyskusyjne odbyły się dwukrotnie
w sali Platformy artystycznej O.B.O.R.A. i spotkały się z ogromnym
zainteresowaniem,
- wspólnie z SARP-em zorganizowano spotkanie dyskusyjne z wykładem
wprowadzającym Profesora Architekta Mariana Fikusa pt.: „Poznań – problemy
urbanistyczno-architektoniczne miasta”. Spotkanie odbyło się w siedzibie SARP i
cieszyło się bardzo dobrą frekwencją,
- Kol. Ewa Pietz przy udziale organizacyjnym Pana Prezesa Wojciecha Bonenberga
wygłosiła wykład dla studentów o kierunkach studiów związanych z gospodarką
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przestrzenną, informujący o działaniu i strukturach Izby Urbanistów oraz o sposobie
dokumentowania praktyki zawodowej umożliwiającym wpisanie się do Izby,
Kol. Iwona Ludwiczak wzięła udział w konferencji „Planowanie i zarządzanie w
obszarach metropolitalnych”, która odbyła się w dniach 19 i 20 kwietnia w Łodzi oraz
w jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej Kazimierza Balda,
reaktywowano stronę internetową TUP Oddział w Poznaniu,
Pan Prezes Wojciech Bonenberg brał udział w Zebraniach Zarządu Głównego TUP
Kol. Lidia Wejchert brała udział w pracach Rady TUP w W-wie, a Kol. Ewa
Krzyżanowska - Walaszczyk w pracach Głównej Komisji Rewizyjnej TUP,
Na kilku kolejnych zebraniach omawiano dokumenty otrzymane z Zarządu Głównego
a dotyczące programu działań dotyczących zmiany Statutu TUP oraz list Kol.
Bogdana Wyporka, wyrażający zaniepokojenie aktualną sytuacją w TUP.
Skierowano do Zarządu Głównego stanowisko Oddziału w sprawie dokumentu
„Scenariusze przyszłości Towarzystwa Urbanistów Polskich”,
Opracowano i przekazano Zarządowi Głównemu opinię dotyczącą poszczególnych tez
do zmian Statutu TUP,
Zorganizowano nadzwyczajne walne zebranie Oddziału zwołane w celu poddania pod
dyskusję projektu zmian Statutu oraz uzyskania opinii środowiska na temat przyszłego
kształtu Towarzystwa. Wnioski wynikające z dyskusji zostały zapisane i przekazane
Zarządowi Głównemu,
Delegaci z naszego Oddziału w dniu 19 listopada wzięli udział w Nadzwyczajnym
Walnym Zjeździe Delegatów TUP w Warszawie, zwołanym w sprawie przyjęcia
zmiany statutu,
wzięto udział w „Sarpowskim Opłatku” połączonym z uroczystością wręczenia
Nagrody SARP architektowi Henrykowi Marcinkowskiemu,
wydano 2 „Komunikaty TUP”,
odbyło się ok.9 zebrań Zarządu Oddziału,
Nadal Kol. Alicja Czaban oraz Maria Mielcarek brały udział w strukturach Krajowej
Izby Urabanistów a Kol. Tadeusz Gałecki, Lidia Wejchert, Ewa Pietz, Regina Skiba,
Tomira Łęska-Oleszak, Kazimierz Wejchert w strukturach Zachodniej Okręgowej
Izby Urbanistów we Wrocławiu,
dokonano kolejnego uporządkowania spraw członkowskich – skreślono kilka osób z
powodu nie płacenia składek, przychylono się do nielicznych rezygnacji a także
przyjęto nowych członków Oddziału. Pod koniec roku stan Oddziału wynosił 53
członków.

W roku 2006:
- zorganizowano wykład dr Piotra Zaremby ze Szczecina, członka naszego Oddziału pt.
„Nowe Warpno – problemy urbanistyczne i aspekt społeczny w wyborach
samorządowych 2006” . Wykład wpisał się w nurt działań zmierzających do
zwiększenia udziału przedstawicieli urbanistów w strukturach samorządowych,
- przyjęto rezygnacją Kol. Krzysztofa Cesara, I-szego Wiceprezesa Oddziału,
- podjęto działania przeciwko formie i trybowi zamiaru wprowadzenia zainwestowania
na tereny pomiędzy ulicami Dolna Wilda – Królowej Jadwigi – Droga Dębińska w
Poznaniu
- odbyły się 4 zebrania Zarządu Oddziału. Na dwóch ostatnich zebraniach przyjęto 22
nowych członków,
- obecny stan Oddziału wynosi 74 członków.

