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STRUKTURA I CELE TOWARZYSTWA

 Towarzystwo Urbanistów Polskich jest wielodyscyplinarnym stowa-
rzyszeniem społecznym, zawodowym i naukowym, organizacją pozarządową. 
Działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 Siedzibą władz naczelnych, tj.: Zarządu Głównego, Głównej Komisji  
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, jest Warszawa. Organem doradczym jest Rada 
TUP. Władze Towarzystwa wybierane są co trzy lata na Walnym Zjeździe. TUP 
składa się z oddziałów terenowych z siedzibami w większych miastach Polski, 
których aktualnie jest 17: w Białymstoku, Gdańsku, Jeleniej Górze, Katowi-
cach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Płocku, Poznaniu,  
Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Oddziały mogą posia-
dać osobowość prawną, aczkolwiek większość jej nie ma.
 Członkiem Towarzystwa może zostać obywatel Polski, a także inne-
go kraju, działający w dziedzinie gospodarki przestrzennej lub na rzecz ładu 
przestrzennego. Większość członków stanowią architekci i absolwenci kierun-
ków gospodarka przestrzenna lub planowanie przestrzenne. TUP zrzesza też 
przedstawicieli wielu innych dyscyplin – budownictwa, komunikacji, inżynierii  
sanitarnej, geografii, geologii, socjologii, prawa i innych. Aktualnie Towarzystwo 
Urbanistów Polskich liczy około 1000 członków. Towarzystwo, zgodnie ze statu-
tem, może być członkiem organizacji międzynarodowych o podobnym charak-
terze działania, jak na przykład Europejskiej Rady Urbanistów (oryg. European 
Council of Spatial Planners – Conseil Européen des Urbanistes (ECTP-CEU)).
 Celem Towarzystwa Urbanistów Polskich jest aktywne oddziaływanie 
na wszelkie dziedziny twórczości i działalności kształtujące przestrzeń miast  
i regionów.

Działania podejmowane przez TUP mają przede wszystkim:
– dążyć do poprawy funkcjonowania miast i osiedli,
– jak najlepiej zaspakajać potrzeby społeczności lokalnej,
– poprawiać warunki zdrowotne mieszkańców,
– integrować wspólnoty terytorialne,
– kreować ład przestrzenny, racjonalne wykorzystanie  
    oraz ochronę walorów środowiska,
– kultywować dziedzictwo kulturowe.
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ków urbanistyki był twórca Warszawskiej Szkoły Budowy Miast – Tadeusz  
Tołwiński (mianowany profesorem nadzwyczajnym w 1920 roku, a zwyczajnym 
w 1934 roku). Tołwiński odbył studia ze specjalizacją urbanistyka w Karlsruhe 
(1905–1911). Jest znany jako architekt gmachu Muzeum Narodowego w War-
szawie oraz Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie. Był wykładowcą 
Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Krakowskiej. Tadeusz Tołwiński 
wraz z zespołem opracował Plan Wielkiej Warszawy – kompleksowy plan roz-
woju zabudowy, poparty sumienną analizą uwzględniającą specyfikę miasta. 
Był twórcą zaangażowanym w budowę osiedli zgodnie z ideą miasta-ogrodu. 
Niestety z powodu braku lub niedostatku uczelni na terenie kraju, większość 
Polaków zainteresowanych zagadnieniami architektury i urbanistyki musiała 
odbywać studia za granicą.

Pierwszy podręcznik planowania miast został wydany w 1908 r.  

Jego autorem był Józef Polak – założyciel Warszawskiego Towarzystwa 

Higienicznego, lekarz i działacz społeczny.

 Pierwszy zarząd TUP powstał w Warszawie i działał w składzie: prezes  
– Roman Feliński, członkowie: Józef Jankowski, Tadeusz Pogórski,  
prof. Oskar Sosnowski, Juliusz Żakowski. Towarzystwo, po nawiązaniu kon-
taktów ze Związkiem Miast Polskich, wyszło poza ramy samoszkoleniowe  
i rozpoczęło działania o znacznie większym zasięgu.
 W 1925 r. TUP zostało członkiem Międzynarodowej Federacji Mieszkal-
nictwa, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego. Naczelnym dyskutowanym 
aspektem stały się kwestie mieszkaniowe i standard życia mieszkańców Pol-
ski, zwłaszcza Warszawy i innych dużych miast. Działacze społeczni skupieni 
wokół Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (związanej z osobą ekonomisty 
Teodora Teoplitza, organizatora Związku Miast Polskich) byli zaangażowani  
w działania w tym zakresie. Członkowie TUP-u współuczestniczyli w tym ruchu.
 Kolejnymi prezesami Towarzystwa, po Romanie Felińskim, byli:  
Karol Jankowski, Władysław Michalski, Antoni Jawornicki, Adam Paproc-
ki, Józef Jankowski. Liczba członków Towarzystwa znacznie się zwiększyła, 
głównie dzięki napływowi młodych absolwentów Wydziału Architektury Po-
litechniki Warszawskiej. Członkowie TUP-u uczestniczyli wówczas w licznych 
kongresach międzynarodowych, a także aktywnie propagowali problematykę 

 Towarzystwo dba o podnoszenie kwalifikacji zawodowych i nauko-
wych członków TUP-u i innych osób zajmujących się gospodarką przestrzenną,  
a także chroni prawa i interesy swoich członków. TUP, poprzez swoich  
rzeczoznawców, współpracuje z organami administracji rządowej i samo-
rządowej przy sporządzaniu opinii i ekspertyz. Współpracuje także z innymi  
towarzystwami naukowo-technicznymi i organizacjami pozarządowymi  
w sferze gospodarki przestrzennej (m.in. ze Stowarzyszeniem Architektów  
Polskich – SARP), a także ze środowiskami naukowymi i uczelniami.
 Towarzystwo Urbanistów Polskich jest rzecznikiem interesu społeczne-
go w zakresie kształtowania, zagospodarowania i użytkowania polskiej prze-
strzeni. Opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich 
członków. Może prowadzić (samodzielnie lub wspólnie z innymi organizacja-
mi) działalność gospodarczą dla uzyskania dodatkowych środków na realizację  
celów statutowych.

RYS HISTORYCZNY
Powstanie i poczatek działalności

 
 Towarzystwo Urbanistów Polskich (TUP) powstało w 1923 r., kilka lat 
po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. TUP utworzono jako towarzystwo 
techniczno-naukowe przy Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej 
z inicjatywy prof. Oskara Sosnowskiego oraz grupy entuzjastów, którzy w nie-
podległej Polsce marzyli o budowie szklanych domów, nowoczesnych osiedli 
i miast. Rodowód tej grupy był złożony, tak jak złożone były dzieje niedawno 
połączonej i odrodzonej Polski.
 Znaczącym ośrodkiem rozwoju urbanistyki był Lwów, gdzie dzięki ist-
nieniu Politechniki wykształciła się liczna kadra architektów i inżynierów, 
a część z nich zajmowała się właśnie urbanistyką. Za pioniera tego ruchu moż-
na uznać Ignacego Dexlera, który po uzupełnieniu studiów w Wiedniu, pracując 
od 1903 r. w lwowskim biurze drogowym, a następnie w biurze regulacyjnym, 
zajmował się rozwojem sieci ulicznej Lwowa oraz regulacją małopolskich mia-
steczek. Później, jako profesor Politechniki Lwowskiej, prowadził on wykłady 
dotyczące budowy miasta w pierwszej Katedrze Urbanistyki w Polsce, powsta-
łej jeszcze przed I wojną światową, w 1913 r. Drugą ważną postacią dla począt-
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atakowanych przez wroga miast, których rozwojowi poświęcili własne życie za-
wodowe. Pod koniec września bomba zrzucona na gmach Wydziału Architektury  
na Koszykowej śmiertelnie raniła współzałożyciela Towarzystwa Urbanistów 
Polskich – prof. Oskara Sosnowskiego, znakomitego architekta oraz twórcę Za-
kładu  Architektury Polskiej. W listopadzie 1943 roku zginął prof. Stefan Bryła – 
został aresztowany, a następnie rozstrzelany przez Niemców. Bryła był cenionym  
inżynierem budowlanym, który opracował pierwsze na świecie przepisy  
spawania konstrukcji stalowych w budownictwie. Był także autorem lub kon-
sultantem wielu konstrukcji w tej technologii, m.in. pierwszego na świecie dro-
gowego mostu na rzece Słudwi. W czasie wojny zginęli również m.in.: Józef Sza-
najca (jeden z najwybitniejszych architektów II Rzeczpospolitej), Maksymilian 
Zuske (architekt, który zrealizował przed wojną szereg projektów w różnych 
częściach Gdyni), Roman Chrystowski (architekt, urbanista w Biurze Planu 
Regionalnego we Lwowie). Straty wśród społeczności określa się na 350 osób,  
dodając do tego kolejnych 250 osób zaginionych. 
 Polscy urbaniści w tych tragicznych dla narodu latach nie złożyli broni  
i nie zaprzestali działań nakierowanych na rozwój rodzimej urbanistyki.  
W ukryciu rozwijali prace planistyczne dla nowej, powojennej Warszawy.  
Prowadzono też tajne nauczanie na Wydziale Architektury. Nawet w obozach 
jenieckich, w których również znaleźli się architekci i urbaniści, na ile pozwalały 
warunki, prowadzone były szkolenia i dyskusje na temat odbudowy i przebudo-
wy miast polskich po wojnie. Ten urbanistyczny ruch oporu okazał się szczegól-
nie owocny już w roku 1945, na początku odbudowy, a także w latach następ-
nych, gdy zabrakło części specjalistów, którzy padli ofiarą wojny.
 Architekci i urbaniści polscy, którzy znaleźli się podczas wojny  
w Wielkiej Brytanii, utworzyli w Liverpoolu Polską Szkołę Architektury 
(PSA). Podczas oficjalnego otwarcia PSA 6 listopada 1942 roku, gen. Władysław  
Sikorski uzyskał tytuł doktora honoris causa Wydziału Prawa Uniwersytetu  
w Liverpoolu. Słowa generała – „Jutro wszyscy będziemy architektami, budując 
świat nowy, oparty na prawie” – wpisywały się w ideę przyświecającą założeniu 
szkoły, tj. wykształceniu kadry dla przyszłej odbudowy Polski. W ciągu trzech 
kolejnych lat ukończyło ją 20 dyplomantów. W 1946 r. PSA została przeniesiona 
i włączona w skład Polish University College w Londynie, gdzie w marcu 1944r. 
organizował się zarząd grupy członków TUP-u na emigracji w Anglii. Wydawa-
no własny biuletyn, nawiązano także kontakt ze Stowarzyszeniem Planistów 
Brytyjskich. Szkolenia z zakresu architektury i budownictwa odbywały się także 

urbanistyczną w kraju, rozszerzając krąg oddziaływania na ośrodki pozawar-
szawskie, m.in. w 1931 r. została zorganizowana konferencja urbanistyczna  
w istniejącej dopiero kilka lat Gdyni.

W 1936 r. powstała pionierska praca pt. „Warszawa funkcjonalna”, autorstwa 

Jana Olafa Chmielewskiego i Szymona Syrkusa, poprzedzona wnikliwą  

analizą wszystkich elementów stanowiących o rozwoju miasta, 

w której przedstawiono koncepcję Warszawy ściśle związanej z regionem.

 Powstał także projekt Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP).

 Towarzystwo Urbanistów Polskich staje też w obronie zabytków i ze-
społów zabytkowych, a także ratowania lasów i tereny zieleni przed akcją parce-
lacji i ekspansją niekontrolowanego budownictwa mieszkaniowego. Członkowie  
TUP-u wielokrotnie wskazywali na rozbieżności pomiędzy teorią a praktyką, 
czemu dawali wyraz podczas licznych konferencji i w publikacjach.

W połowie lat 30. powstała trzytomowa „Urbanistyka”  

prof. Tadeusza Tołwińskiego (1887–1951). Jest ona uważana za najważniejszą  

w polskim piśmiennictwie pracę dotyczącą kształtowania przestrzeni miejskiej. 

Tołwiński już wtedy wskazywał na znaczącą rolę zieleni w przestrzeni miejskiej 

czy aspekt zmian klimatu będących skutkiem m.in. zubożenia lasów.

 Środowisko urbanistów żywo interesowało się sprawami społecznymi,  
gospodarczymi i politycznymi, zachodzącymi w kraju i krajach sąsiednich.  
Już w połowie lat 30. członkowie TUP-u byli bardzo dobrze zorientowani  
w niebezpieczeństwie, jakie zagrażało Polsce ze strony hitlerowskich Niemiec.  
W miesięczniku „Architektura i Budownictwo” prezentowano zdjęcia po 
nalotach nieprzyjaciela, opisywano rozwiązania inżynierskie do obrony  
przeciwlotniczej (np. instalacje sanitarne w schronach), a przede wszystkim bu-
dowano morale wśród społeczności. Na okładce „Architektury i Budownictwa”  
w sierpniu 1939 r. zamieszczono symboliczny rysunek bomby lotniczej, do-
tykając zasadniczego problemu narodu borykającego się z przygotowaniem  
do wojny. Polskie środowisko architektów i urbanistów nie tylko opisywało wy-
darzenia wojenne na łamach czasopism – jego przedstawiciele ginęli broniąc 
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W skład nowego zarządu weszli zarówno członkowie z kadencji 1938–1946 
(1938–1939; 1946), jak i członkowie TUP-u na emigracji w Anglii. Już wcze-
śniej, w kraju i na emigracji, członkowie Towarzystwa stanowili fachową kadrę 
wszystkich placówek zajmujących się zagadnieniami urbanistyki i planowania 
przestrzennego oraz regionalnego.
 Wreszcie można było w pełni wykorzystać dorobek umysłowy urbani-
styki polskiej okresu przedwojennego, wzbogacony studiami w czasach oku-
pacji w kraju i na emigracji. Od drugiej połowy lat 40. Towarzystwo starało się 
zapewnić normalność w kształtowaniu przestrzeni w kraju, prawidłowy rozwój 
miast i osiedli w warunkach odbudowy straszliwie zniszczonego przez wojnę 
kraju, w czasach nowego systemu, zezwalającego także w dziedzinie urbanizacji 
i ładu przestrzennego na skrzywienia, nieprawidłowości, błędy, a nawet zbrod-
nie.
 Większość urbanistów skupiała się w Warszawie i w kilku miastach  
wojewódzkich, natomiast sieć prowincjonalnych placówek, zajmujących się 
sprawami urbanistyki, była rzadka. Samo Towarzystwo było jeszcze nielicz-
ne, bowiem w końcu 1947 r. do TUP-u należało 109 członków, wobec około 160  
w 1939 r. Stan przedwojenny osiągnięto dopiero w 1951 r.
 W 1946 r. z inicjatywy TUP-u powstaje Główny Urząd Planowania Prze-
strzennego w Warszawie, a także podległe mu regionalne dyrekcje planowa-
nia przestrzennego i miejscowe urzędy planowania przestrzennego. Niestety 
w latach 1949–1950, wbrew opinii TUP-u, zostały zlikwidowane Regionalne  
Dyrekcje  Planowania  Przestrzennego oraz Główny Urząd. Tym samym za-
przepaszczono kilkuletni poważny dorobek. Nastąpił wieloletni okres zastoju  
w dziedzinie planowania przestrzennego. W tym czasie w TUP-ie nastąpi-
ły zmiany na stanowisku prezesa – po prof. Romualdzie Gutcie został nim  
Juliusz Żakowski (1947–1949), a następnie Romuald Pieńkowski (1949–1951).
 W 1951 roku ukazał się pierwszy numer czasopisma „Miasto”, w redak-
cji którego znaleźli się przedstawiciele TUP-u. Akcję wydawniczą i populary-
zatorską z zakresu planowania przestrzennego prowadzono również w ramach 
 czasopism „Urbanista” oraz „Przegląd Urbanistyczny”.
 W tych pierwszych powojennych latach działalność Towarzystwa była 
z różnych przyczyn wielokrotnie zagrożona. Nadzieję zbudził powstały w 1951r. 
Komitet do Spraw Urbanistyki i Architektury (utworzony na mocy ustawy  
z 30 grudnia 1950 r.), który zainicjował restytucję terenowych służb i pracowni 
urbanistycznych, a także konsolidację środowiska urbanistycznego. W grudniu 

w Szwajcarii, gdzie zorganizowano dla Polaków Politechnikę w Winterthurze. 
Jednym z jej wykładowców był drogowiec – inż. Jan Benedykt Różycki, później-
szy profesor Politechniki Wrocławskiej i prezes wrocławskiego oddziału TUP. 
Zarząd na emigracji działał dwie kadencje – od marca 1944 r. do kwietnia 1945 r. 
oraz od kwietnia 1945 r. do marca 1946 r.

Pierwsze lata powojenne

 
 Po wojnie część z architektów oraz urbanistów pracowało nad „Per-
spektywicznym Planem Odbudowy Warszawy” w BOS-ie – Biurze Od-
budowy Stolicy w Warszawie. Również urbaniści powracający z emigracji  
w Londynie zgłaszali się do pracy w BOS-ie. Przedstawiciele środowiska  
postanowili reaktywować Towarzystwo na terenie Polski. Pierwsze spo-
tkania mające na celu reaktywację TUP-u miały miejsce już w 1945 roku.  
Na początku marca 1946 r. odbyło się zebranie członków pod przewodnictwem 
prof. Romualda Gutta (który był przed wojną ostatnim prezesem, wybranym 
w 1938 r.) w sprawie wpisania TUP-u do rejestru Stowarzyszeń i Związków. 

Inżynier Roman Feliński był współzałożycielem i pierwszym prezesem TUP.  

Pracował jako projektant we Lwowie, a następnie w Warszawie, był autorem 

m.in. ciekawie rozwiązanego przestrzennie Cmentarza Oficerów Radzieckich  

w dzielnicy Krzyki we Wrocławiu. Po wojnie działał i mieszkał przy  

ul. Smoluchowskiego 22 we Wrocławiu. W ramach obchodów 90-lecia powsta-

nia Towarzystwa, połączonego z 60. rocznicą śmierci Romana Felińskiego,  

z inicjatywy Zarządu Oddziału TUP we Wrocławiu, na elewacji budynku,  

w którym mieszkał kolega Feliński, umieszczono tablicę pamiątkową.  

Odsłonięcie tablicy oraz wspomnienie o Felińskim odbyło się 22 marca 2013 r.

 4 czerwca 1946 r., decyzją Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, 
TUP wpisano do rejestru Stowarzyszeń i Związków pod nr 96, pod dotych-
czasową nazwą „Towarzystwo Urbanistów Polskich”. W następnym miesiącu,  
17 lipca, odbyło się pierwsze powojenne Walne Zebranie TUP, na którym wy-
brano władze z profesorem Romualdem Guttem jako prezesem (1946–1947).  
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stwierdzić, że okres związany z udziałem członków Towarzystwa w powojennej 
odbudowie kraju zamyka niejako Kongres 40-lecia TUP w 1963 r.
 Prezesami Towarzystwa w latach 60. byli: prof. Tadeusz Kachniarz, 
Józef Zaremba, prof. Zygmunt Skibniewski (dwukrotnie) i prof. Michał Ka-
czorowski.

W okresie powojennym powstało kilka cennych podręczników i skryptów  

dotyczących urbanistyki, planowania przestrzennego i regionalnego.

Na szczególną uwagę zasługuje pięciotomowe dzieło, chyba nie mające sobie 

równych na świecie, pt. „Planowanie miast i osiedli” prof. Władysława  

Czarneckiego (1962-1964). Opracowanie to było innowacyjne pod względem 

prezentowanych założeń urbanistycznych, które przejawiają się także  

współcześnie, tj. aspektów zrównoważonego rozwoju,  

poszanowania historycznego kontekstu, życia w zgodzie z otaczającą 

 miasto naturą, kreowania miasta przyjaznego dla mieszkańców.

Poza „Planowaniem miast i osiedli” warto wspomnieć publikacje takie jak:

„Urbanizacja, Urbanistyka i Architektura”  

Juliusza Goryńskiego (1966);

„Zarys teorii kształtowania układów osadniczych” 

 prof. Bolesława Malisza (1966);

„Urbanistyka miast portowych” 

prof. Piotra Zaremby (1962);

„Urbanistyka” 

prof. Stanisława Marzyńskiego (1966; skrypt);

„Miasto na warsztacie” 

prof. Kazimierza Wejcherta (1969);

„Urbanizacja, Miasto, Osiedla”

 Janusza Ziółkowskiego (1965).

1953 r., w na wpół odbudowanym gmachu Arsenału w Warszawie, z inicjatywy 
Katedry Urbanistyki i Architektury oraz przy współpracy członków TUP, odbył 
się Krajowy Przegląd Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzenne-
go. Przegląd kontynuowany był pod tą nazwą także w latach następnych (1958, 
1964, 1970).
 Kolejnymi prezesami TUP w latach 50. byli: Eugeniusz Olszewski,  
prof. Wacław Ostrowski (prof. nadzw. 1955 r., prof. zw. 1967 r.), doc. Bole-
sław Malisz, prof. Kazimierz Wejchert (prof. nadzw. 1955 r., prof. zw. 1967 r.)  
i Juliusz Żakowski.
 W tym czasie problemami urbanistyki zajmowało się także (i zajmuje się 
nadal) Stowarzyszenie Architektów Polskich, większe i znacznie bogatsze niż 
Towarzystwo Urbanistów Polskich. W latach 50 pojawiła się koncepcja połącze-
nia obu organizacji, do zjednoczenia jednak nie doszło. Współpraca z SARP-em 
została za to zacieśniona i jest kontynuowana także obecnie. Towarzystwo Urba-
nistów Polskich blisko współpracowało również z innymi stowarzyszeniami za-
wodowymi – Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Polskim Związkiem In-
żynierów i Techników Budownictwa, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników 
Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszeniem Elektryków Polskich. 
Aktywność TUP-u przejawiała się w organizowaniu konferencji problemowych, 
narad, seminariów, konkursów, a także w działalności wydawniczej i szkolenio-
wej.

Zdjęcia zamieszczone w rocznicowej publikacji „Towarzystwo Urbanistów  

Polskich 1923-1973”, wydanej z okazji Walnego Zjazdu Delegatów w Warszawie 

(z której skorzystano opisując historię Towarzystwa), pokazują delegacje TUP-u 

na kongresach i wyjazdach zagranicznych, m.in. w Związku Radzieckim  

(1953 r.), w Chinach (1956 r.), w Wiedniu (1956 r.) czy w Paryżu (1962 r.), a także 

członków uczestniczących w seminariach i konferencjach: w Kazimierzu  

nad Wisłą, w Białymstoku, w Warszawie.

 W uchwalonym w 1956 r. statucie TUP-u wprowadzono możliwość 
tworzenia kół terenowych i sekcji problemowych, a 10 lat później, na Walnym 
Zebraniu, również możliwość powoływania oddziałów. Dyskutowany był wie-
lokrotnie problem dostępności Towarzystwa – czy powinno być ono eksklu-
zywne, czy raczej powszechne. Zwyciężyła druga możliwość. Rozważano także 
nad jego charakterem, biorąc pod uwagę opcje zawodową oraz naukową. Można 
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w marcu 1981 roku skierowano do ówczesnych władz. Przedstawiciele TUP-u 
oraz SARP-u dokonali krytycznej oceny stanu polskiej przestrzeni, programu  
rekonstrukcji planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego 
i architektonicznego, a także systemu władzy w tej dziedzinie. Memoriał był 
pierwszym dokumentem, w którym otwarcie przedstawiono ostrą krytykę 
stanu planowania przestrzennego oraz bezładu przestrzennego w kraju. 
Towarzystwo Urbanistów Polskich miało spore zasługi w działalności na rzecz 
zmiany przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym oraz nowego podejścia 
do rewaloryzacji starych miast.  W 1980 roku TUP zaproponował projekt usta-
wy o planowaniu przestrzennym, który wywołał dyskusję. Jej zwieńczeniem 
było uchwalenie nowego prawa 12 lipca 1984 roku. Nowe prawo uwzględniało 
nowatorskie pomysły urbanistów przy jednoczesnym zachowaniu scentrali-
zowanego charakteru planowania.
 Członkowie TUP-u wzięli udział w IV Kongresie Kultury Polskiej przy-
gotowywanym przez artystów oraz uczonych. Kongres miał trwać od piątku 
11 grudnia do niedzieli 13 grudnia 1981 r., jednak został brutalnie przerwany 
wprowadzeniem stanu wojennego. Kongres był swoistą demonstracją dy-
stansu elit twórczych wobec władzy. Pojawiły się na nim postulaty odrzucenia  
narzuconej doktryny oraz podniesiono sprawę wolności słowa. Z dniem wpro-
wadzenia stanu wojennego Kongres oraz wszystkie związki i stowarzyszenia 
twórcze i naukowe zostały formalnie „zawieszone” – również działalność  
Towarzystwa. Niektórzy członkowie TUP-u zostali internowani albo uwięzie-
ni. Niemniej przystąpiono do prac nad społecznym projektem ustawy o plano-
waniu przestrzennym, traktując je jako proces, jako działanie ciągłe.
 „Lata 80. nie są dla Towarzystwa latami łatwymi” – czytamy w jubile-
uszowej publikacji TUP-u, wydanej jako kronika siedemdziesięciolecia w 1993 
r. Ograniczone zostały dotowania przez administrację państwową, niekorzyst-
nie nałożyła się na to inflacja, powodując zwiększenie kosztów funkcjonowa-
nia Towarzystwa. Nastąpiły reorganizacje władz państwowych na szczeblu 
centralnym, w tym połączenie resortów Ministerstwa Administracji i Gospo-
darki Przestrzennej oraz Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych w jeden resort, odpowiedzialny m.in. za gospodarkę przestrzen-
ną. Zmniejszyła się liczba konkursów organizowanych przez TUP. Otworzyły 
się natomiast możliwości do prowadzenia profesjonalnej działalności opinio-
dawczej, a nieco później – projektowej. Powstała Grupa Rzeczoznawców TUP, 
przekształcona w Zespół Rzeczoznawców TUP (1981 r.), który po dziesięciu 

Następne dziesięciolecia

 
 Druga połowa lat 50. i lata 60. to okres umacniania podstaw organi-
zacyjnych Towarzystwa, a zarazem poważnej działalności merytorycznej  
i samokształceniowej. Wspólnie z innymi stowarzyszeniami kierowano memo-
riały do władz kraju, zwłaszcza do Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego 
 i Techniki, dotyczące kształcenia kadr dla planowania przestrzennego. 
 Następne dziesięciolecie to dalszy rozwój Towarzystwa. W dniach 
Kongresu, w maju 1973 r. w Warszawie, na 50-lecie TUP-u, liczba członków 
przekroczyła 1500. Lata 70. to kilka kadencji prof. Zygmunta Skibniewskiego 
(lata 1971–1979) na stanowisku prezesa TUP, który na zakończenie swojej 
pracy otrzymał godność Honorowego Prezesa Towarzystwa. Działalność za-
wodowa członków TUP-u nie ograniczała się do terenu kraju. Urbaniści polscy 
brali udział również w konkursach na opracowanie rozwiązań urbanistycznych  
i regionalnych w różnych krajach europejskich i pozaeuropejskich.
 Pod koniec lat 70. podjęto dyskusję nad tezami nowej ustawy o pla-
nowaniu przestrzennym. Niestety nadchodzący kryzys polityczny oraz  
przedłużające się załamanie gospodarcze nie pozostawiły miejsca na zmiany  
w zakresie planowania przestrzennego. Należy dodać, że dyskusja nad zmie-
niającą się już kilkakrotnie ustawą, trwa nadal, jednak głos Towarzystwa w ni-
kłym stopniu jest brany pod uwagę przy określaniu jej ostateczneg brzmienia. 

W latach 70. ukazało się kilka znaczących pozycji z zakresu planowania  

przestrzennego i regionalnego, m.in. książki dwóch profesorów Politechniki 

Wrocławskiej, a zarazem prezesów wrocławskiego oddziału TUP:

„Architektura zespołów osiedleńczych” Władysława Czernego (1972);

„Planowanie regionalne” Leszka Dąbrowskiego (1971; skrypt);

„Komunikacja a kształtowanie centrum miasta” Macieja Nowakowskiego (1976).

 Po sierpniowych strajkach w 1980 r. i podpisaniu Porozumień Gdań-
skich, we wrześniu 1980 r. odbyło się wspólne spotkanie zarządów TUP-u  
i SARP-u we Wrocławiu, a w styczniu 1981 r. – ogólnopolska narada TUP-
-u w Warszawie. Spotkania te poskutkowały wspólnym przygotowaniem  
„Memoriału w sprawie przestrzennego zagospodarowania Polski”, który  
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Przestrzennego i poszczególnych pracowni, ze względu na powstawanie samo-
dzielnych jednostek projektowych, luźno lub wcale nie związanych z TUP-em. 
Zakład Planowania Przestrzennego wprawdzie przyniósł zysk globalnie, ale 
pojawiły się trudności w działaniu pracowni w kilku oddziałach i nastąpiła ich  
likwidacja. Jeszcze w 1996 r. istniały w kraju 23 terenowe oddziały Towarzy-
stwa, niestety w następnych latach ich liczba malała.
 X Walny Zjazd Delegatów, który miał miejsce w czerwcu 1993 r., poprze-
dzony był Międzynarodowym Kongresem, zorganizowanym dla upamiętnienia 
70-lecia Towarzystwa. Na Zjeździe tym prof. Stanisław Wawrzyniak, członek 
TUP-u od 1957 roku, jeden z założycieli Oddziału we Wrocławiu, został człon-
kiem honorowym.
 XI Walny Zjazd Delegatów TUP w czerwcu 1996 r. odbywał się w roku  
obchodów 400-lecia stołeczności Warszawy i połączony był z sympozjum 
„Warszawa u progu XXI wieku”. Walny Zjazd przedłużył kadencję dotychcza-
sowego Zarządu do Nadzwyczajnego Zjazdu, który odbył się w maju następnego 
roku.
 W ostatnim dziesięcioleciu XX w., przy przedłużonej decyzją XI WZD 
kadencji, prezesem Towarzystwa był Bogdan Wyporek (lata 1993–1997),  
a wiceprezesami: Michał Dołhun, dr Witold Mieszkowski oraz Andrzej Tro-
chimowski. W latach 1997–2000 prezesem był dr Stanisław Wyganowski,  
a wiceprezesami zostali: Stanisław Gzel i Maria Niemczyk, w skład tego za-
rządu wchodzili prezesi oddziałów.
 W kwietniu 1999 r. Zarząd Główny TUP przedstawił, poprzedzone szeroką 
dyskusją środowiskową, „Stanowisko w sprawie projektu ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym”, wyrażając w nim zaniepokojenie stanem 
zagospodarowania naszych miast i wsi, opowiadając się za przyjęciem zasady 
nowelizacji ustawy, a jednocześnie podjęcia prac nad nową ustawą. Jak zdarzało 
się w wielu już przypadkach, „Stanowisko” uwzględniono w niewielkim stop-
niu.

latach istnienia liczył już przeszło 200 rzeczoznawców o różnych specjalno-
ściach, zrzeszonych przy 23 oddziałach terenowych.
 W latach 80. kolejnymi prezesami TUP byli: Andrzej Pyszkowski  
(dwukrotnie) i prof. Jerzy Kołodziejski. W 1989 r. na czteroletnią kadencję wy-
brany został Kazimierz Bald, a wiceprezesami zostali: dr Witold Mieszkowski,  
Andrzej Trochimowski i Bogdan Wyporek.
 Jesienią 1985 r. powołano Zakład Planowania Przestrzennego, kie-
rowany przez Andrzeja Trochimowskiego. Zakład stał się podstawową jed-
nostką gospodarczą, wypracowującą niezbędne środki dla funkcjonowania  
TUP-u. Początkowo Zakład tworzyły 3 pracownie, a w 1993 r. już 15, w tym jedna 
we Wrocławiu (kierowali nią Mirosław Okińczyc, a następnie Jerzy Woźniak).  
Nastąpił znaczny przyrost członków Towarzystwa, często jednak związany je-
dynie z możliwością wykonania projektu lub opracowania poprzez pracownie 
TUP-u. Aktywnie działały komisje i sekcje Towarzystwa. Czyniono starania, 
częściowo z sukcesem, aby reaktywowane zostało czasopismo „Miasto”.
 Koniec lat 80. i początek lat 90. to początek przemian demokratycznych 
w Polsce i związany z tym powolny i żmudny proces zmian prawno-ustrojo-
wych. W zmianach tych wzięło udział także nasze Towarzystwo.

Członkowie TUP-u brali udział w pracach zespołów i podzespołów  

Okrągłego Stołu (po obu stronach), następnie niektórzy z nich zostali  

powołani do pełnienia funkcji publicznych i doradczych.

 W pierwszych wyborach samorządowych w 1990 r. wielu członków 
TUP-u zostało wybranych do rad miejskich, m.in. dr Stanisław Wyganowski, 
późniejszy prezes Towarzystwa, został Prezydentem Warszawy. Uwidacznia 
się aktywność członków TUP-u, niekrępowana już względami politycznymi.  
W kwietniu 1995 r. Zarząd Główny TUP wystąpił do Przewodniczącego Komi-
sji Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej Sejmu RP z wnioskiem 
o zawarcie w zapisie projektu Konstytucji RP dotyczącym „Środowiska” rozwi-
nięcia tego pojęcia jako „środowiska życia człowieka w wielu jego aspektach” 
(wniosek podpisali Prezes Bogdan Wyporek i Sekretarz Generalny Janusz Cier-
piński).
 Pojawiły się trudności finansowe w tworzącej się gospodarce rynkowej, 
nastąpiło ograniczenie, a później zaprzestanie działalności Zakładu Planowania 
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dzić zmniejszając wpływy oddziałów (2/3 składki dla całego Towarzystwa, 1/3  
pozostawała w oddziale), ale i tak nie poprawiło to sytuacji, głównie z powo-
du nieregularnych opłat członkowskich. Drugą znaczącą inicjatywą prezesa  
Janusza Korzenia było powołanie Kongresu Urbanistyki Polskiej.
 I Kongres Urbanistyki Polskiej odbył się w Gdańsku w dniach 11 i 12 
września 2003 r., w 80. rocznicę powstania TUP-u, i był zatytułowany „Mia-
sto – wspólne dobro i zbiorowy obowiązek”. Organizatorem był Oddział TUP 
w Gdańsku, w tym najbardziej zaangażowanym – prezes oddziału, dr Piotr  
Lorens, jako przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Należy podkreślić 
duże zainteresowanie Kongresem, dobrą organizację, istotną merytoryczną 
część (trzy referaty wprowadzające, dyskusja panelowa). W następnych dniach 
odbył się Walny Zjazd TUP, w którym wybrano nowe władze Towarzystwa. Pre-
zesem został prof. Mieczysław Kochanowski z Politechniki Gdańskiej, za-
stępcami – dr Krzysztof Domaradzki i Bartłomiej Kolipiński, sekretarzem – 
Stanisław Furman. Wybrano także 24-osobowy Zarząd, w większości złożony  
z prezesów oddziałów. Zjazd nadał godność Członka Honorowego Towarzy-
stwa prof. Ryszardowi Żabińskiemu, członkowi TUP-u od 1962 r., wicepreze-
sowi Oddziału we Wrocławiu w kilku kadencjach.
 Zarząd, zdając sobie sprawę z trudnej sytuacji Towarzystwa, spowodo-
wanej przejęciem niektórych działań przez Izbę oraz zmniejszeniem aktywno-
ści wielu członków, apelował o: odbudowę szeregów Towarzystwa, pozyskiwa-
nie członków wspierających, podjęcie aktywniejszej działalności szkoleniowej 
i odczytowej, a także pozyskiwanie środków finansowych. Konieczna była 
 stała współpraca z samorządami. Prowadzone były prace nad projektem nowe-
go statutu, który został uchwalony na nadzwyczajnym Walnym Zjeździe TUP  
w Warszawie 19 listopada 2005 r. i Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. 
Warszawy z dnia 28 kwietnia 2006 r. wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego. 
 II Kongres Urbanistyki Polskiej odbył się na początku września 2006 r. 
we Wrocławiu, pod hasłem „Urbanistyka w działaniu – teoria i praktyka”. 
Patronat nad Kongresem objął Prezydent RP Lech Kaczyński. Przewodniczą-
cym Komitetu Organizacyjnego został Dyrektor Departamentu Architektury  
i Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia, członek wrocławskiego oddziału 
TUP - mgr Grzegorz Roman. Organizacją Kongresu zajęli się członkowie za-
rządu Oddziału TUP we Wrocławiu oraz pracownicy Biura Rozwoju Wrocławia.  
Przewodniczącym Rady Programowej Kongresu był prof. Tadeusz Zipser  
z Politechniki Wrocławskiej. Obrady przebiegały w salach Wydziału Prawa 

W nowym tysiącleciu

 
 Można powiedzieć ze smutkiem, że w nowe tysiąclecie Towarzystwo 
weszło osłabione, głównie z uwagi na ograniczone środki finansowe, a także  
zmniejszoną liczbę członków. Niemniej nie zaprzestało działalności w sferze 
kształcenia i samokształcenia, jak również zabierania głosu we wszystkich 
istotnych dla planowania przestrzennego kraju sprawach. Inna rzecz, że głos 
ten był nieraz odosobniony i, mimo racji, nie zawsze trafiał do przekonania 
decydentom.
 Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów spowodowała powstanie w następ-
nym roku Krajowej Izby Urbanistów (pierwszy przewodniczący – prof. Zyg-
munt Ziobrowski), a w ramach niej 4 izb z siedzibami w Gdańsku, Krakowie, 
Warszawie i Wrocławiu. Krajowa Izba Urbanistów oraz izby okręgowe powstały 
w wyniku dyskusji i działań Towarzystwa i jego członków. Warto przypomnieć, 
że prezesi trzech stowarzyszeń – SARP-u, PZITB i TUP-u już w grudniu 1996 r. 
podpisali wspólne oświadczenie, skierowane do Komisji Polityki Przestrzennej, 
Budownictwa i Mieszkaniowej Sejmu RP, wyrażając wolę powołania samorzą-
du zawodowego architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów. W szeregi 
Izby weszło wielu członków TUP-u, jednocześnie przenosząc swoją aktywność 
i dotychczasowe działania z Towarzystwa do Izby.
 Pierwsze wybory na stanowisko prezesa TUP w nowym tysiącleciu, 
w 2000 roku, wygrał Janusz Korzeń z Oddziału w Jeleniej Górze, zastępca-
mi zostali: dr Krzysztof Domaradzki i Bartłomiej Kolipiński, sekretarzem  
– dr Lilianna Schwartz, a członkami – prezesi oddziałów. Trzeba przyznać, 
że ówczesny prezes wprowadził wiele nowego – większą kolegialność Zarządu,  
a w drugim roku kadencji – czasopismo „Urbanista” jako spółkę udziałow-
ców (każdy do niej dopłacił, ale w ciągu 6 lat ukazało się 70 numerów pisma, 
pierwszy w marcu 2002 r., ostatni w grudniu 2008 r.). Podobnie jak poprzed-
ni, nowy zarząd występował krytycznie w sprawie rządowego projektu ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (przygotowano m.in.  
pismo adresowane do posła Kazimierza Szczygielskiego, Przewodniczącego 
Komisji Nadzwyczajnej d.s. projektu ustawy). Rozpoczęto prace nad powsta-
niem Izby Urbanistów. Kłopotom finansowym Towarzystwa starano się zara-
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fot.3 Obrady Zjazdu w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego

fot.4 Obrady Zjazdu w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego

Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocławski Kongres został wysoko oceniony 
zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym.

fot.1 Obrady Kongresu w sali Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego

fot.2 Obrady Kongresu w sali Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego
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Krótko po Kongresie, w Sali Sesyjnej Rady Miasta, odbył się Walny Zjazd  
Towarzystwa, zorganizowany siłami Zarządu Oddziału TUP we Wrocławiu 
(komisarzem Zjazdu był prezes oddziału – Andrzej Konarski). Prezesem  
wybrany został prof. Tadeusz Markowski z Łodzi, wiceprezesami zostali: 
Ewa Krakowska i Bartłomiej Kolipiński, a sekretarzem – dr Tomasz Majda.  
Po wyborze nowych władz, Towarzystwo podjęło szereg kolejnych działań  
zewnętrznych – zgłaszało uwagi do projektu nowelizacji ustawy Prawo bu-
dowlane oraz Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  
a także niektórych ustaw powiązanych z nimi, nawiązując do stanowiska  
TUP-u w latach poprzednich.
 III Kongres Urbanistyki Polskiej pod hasłem „Nowa Urbanistyka 
– Nowa Jakość Życia” odbył się w dniach 3-5 września 2009 r. w Pozna-
niu, dedykowany był pamięci prof. Władysława Czarneckiego. Honorowy  
Patronat nad Kongresem objął Premier Rządu RP Donald Tusk. Organizato-
rem był Oddział TUP w Poznaniu przy wsparciu ZG TUP, a personalnie – kol. 
Piotr Sobczak, prezes oddziału. Obrady odbyły się w Centrum Wykładowo-
-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej. Radzie Programowej przewod-
niczyła dr hab. Ewa Maria Cichy-Pazder z Politechniki Poznańskiej. Po Kon-
gresie odbył się Walny Zjazd TUP, któremu przewodniczył prof. Mieczysław 
Kochanowski. W wyniku wyborów prezesem został ponownie prof. Tadeusz 
Markowski, a wiceprezesami: Grzegorz Buczek i dr Piotr Lorens, sekreta-
rzem – dr Tomasz Majda. W skład 10-osobowego Zarządu weszła wiceprezes  
Oddziału we Wrocławiu, dr Izabela Mironowicz.
 IV Kongres Urbanistyki Polskiej odbył się w dniach 19-21 września 
2012 r. w Lublinie pod hasłem „Odpowiedzialni za miasto”. Organizatorem 
były ZG TUP oraz Oddział TUP w Lublinie, pod przewodnictwem kol. Elżbie-
ty Kraszewskiej, prezesa oddziału. Kongres połączony był z Kongresem Miast 
Polskich oraz odbył się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego, przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublina  
i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Radzie Programowej przewodniczył 
prezes TUP, prof. Tadeusz Markowski. Trzydniowe obrady w nowym budyn-
ku Uniwersytetu Przyrodniczego zakończone zostały „Rezolucją Lubelską”,  
w której wyrażono troskę o stan planowania i gospodarki przestrzennej kraju.
Po kongresie odbył się Walny Zjazd Towarzystwa, na którym wybrano wła-
dze TUP-u, nieznacznie różniące się od kadencji poprzedniej, z preze-

fot.5 Obrady Zjazdu w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego

fot.6 Uczestnicy Zjazdu przy pomniku Aleksandra Fredry na Rynku we Wrocławiu
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 W 2018 r. Kongres znowu zawitał nad Zatokę Gdańską, tym razem  
do Gdyni. VI Kongres Urbanistyki Polskiej odbył się w dniach 20-22 czerw-
ca 2018 r., a jego organizatorem był Oddział TUP w Gdańsku pod przewod-
nictwem prezesa oddziału, profesora Politechniki Gdańskiej, Piotra Loren-
sa, przy znacznym zaangażowaniu władz miasta Gdyni. Hasło przewodnie 
Kongresu brzmiało: „Jutro miasta”. Bezpośrednio po Kongresie, w dniach  
23 i 24 czerwca, na Politechnice Gdańskiej odbył się XVIII Walny Zjazd  
Delegatów Towarzystwa Urbanistów Polskich. Organizatorem był Oddział 
TUP w Gdańsku. Zjazd przyjął sprawozdanie z kadencji 2015-2018 i dokonał 
wyboru nowych władz Towarzystwa. Zjazd podjął także szereg uchwał, w tym  
o zmianie Statutu, a także uchwałę o zwolnieniu z opłaty składki przez członków  
Towarzystwa, którzy ukończyli 75 lat.

fot.7 Uczestnicy XVIII Zjazdu przed gmachem Politechniki Gdańskiej 
(po zakończeniu pierwszego dnia obrad) Fot. Andrzej Konarski

sem prof. Tadeuszem Markowskim, wiceprezesami Grzegorzem Buczkiem 
i dr. hab. Piotrem Lorensem, sekretarzem dr. Tomaszem Majdą oraz 9 człon-
kami Zarządu. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej została Emilia Niećko, 
Sądu Koleżeńskiego – Wojciech Mickiewicz. Wybrano także Radę TUP, której 
przewodniczącym został Kazimierz Bald. W jej skład weszli Andrzej Konarski 
z wrocławskiego oddziału oraz Janusz Korzeń z oddziału jeleniogórskiego.
 W dniach 9-11 września 2015 r. w Łodzi odbył się V Kongres Urba-
nistyki Polskiej, któremu towarzyszyły III Kongres Miast Polskich oraz III  
Forum Miast Partnerskich. Hasło  Kongresu brzmiało: „Powrót do Cen-
trum”. Motyw przewodni spotkania stanowiły zagadnienia związane z re-
witalizacją miast oraz wyzwaniami, z jakimi muszą zmagać się jednostki  
urbanistyczne. We wrześniu odbył się również XVII Walny Zjazd Delegatów 
TUP. Na nowego prezesa Towarzystwa wybrano dr. hab. Piotra Lorensa, 
profesora Politechniki Gdańskiej, na wiceprezesów – dr. Tomasza Majdę  
i dr. hab. Macieja Borsę. Do Zarządu Głównego wszedł przedstawiciel oddzia-
łu wrocławskiego – Łukasz Medeksza.
 W 2016 r. Towarzystwo zaopiniowało projekt Kodeksu Urbanistyczno-
-Budowlanego. Stwierdzono, że koniecznym jest podjęcie dyskusji nad szere-
giem spraw natury systemowej, dotyczących takich kwestii jak:

– ranga zawodu urbanisty;
– powiązanie regulacji z programowaniem rozwoju społeczno 
    -gospodarczego;
– ograniczenie „wolności zabudowy” i wiążącego się z tym zjawiska    
     spekulacji gruntowej;
– kompletność systemu planowania;
– zawartość i znaczenie poszczególnych aktów planistycznych,
     w tym przepisów urbanistycznych;
– sposób realizacji prognoz i symulacji stanowiących podstawę  
     planowania;
– pełne włączenie partycypacji społecznej w proces planistyczny.

 W 2018 r. Towarzystwo wypowiedziało się również na temat „specu-
stawy” mieszkaniowej, wnosząc o zaprzestanie prac nad ustawą i wycofanie 
jej projektu z konsultacji społecznych. Działania te wynikały z przekonania  
o szkodliwości proponowanych rozwiązań dla polskiej przestrzeni.
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 Do Zarządu Głównego wybrani zostali: dr Bartosz Bartosiewicz  
z Oddziału w Łodzi, Małgorzata Bartyna-Zielińska z Oddziału we Wrocła-
wiu, dr hab. Maciej Borsa z Oddziału Śląskiego, Dariusz Brzozowski z Od-
działu w Lublinie, dr Monika Gołąb-Korzeniowska z Oddziału w Krakowie,  
Joanna Grocholewska z Oddziału w Poznaniu, dr Dorota Kamrowska-Załuska  
z Oddziału w Gdańsku, Anna Pyziak z Oddziału Śląskiego, dr Paulina Sikor-
ska z Oddziału w Warszawie, dr Tomasz Sławiński z Oddziału w Warszawie, 
Anna Tomczak z Oddziału w Łodzi, dr Katarzyna Ujma-Wąsowicz z Oddzia-
łu Śląskiego.Do Sądu Koleżeńskiego został wybrany m.in. dr Marcin Michalski  
z Oddziału we Wrocławiu, a do Rady TUP: dr hab. Magdalena Belof, Paweł  
Karpiński i Łukasz Medeksza. 

fot.8 Hybrydowy XIX Walny Zjazd Delegatów TUP 
Źródło fotografii: https://www.facebook.com/TowarzystwoUrbanistowPolskich

 W głosowaniu na prezesa Towarzystwa zwyciężył dr Tomasz  
Majda, a dr hab. Maciej Borsa został wiceprezesem. Drugim wiceprezesem  
została Aneta Tomczyk, sekretarzem – Bartłomiej Kolipiński, skarbnikiem  
– dr Paulina Sikorska. W skład Zarządu weszła Aleksandra Sieradzka-
-Stasiak z oddziału wrocławskiego. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej  
została Bożena Turant-Chwalibóg, Sądu Koleżeńskiego – Maria Kawałko,  
a Rady TUP – prof. Tadeusz Markowski. W składzie Sądu Koleżeńskiego zna-
lazła się prezes oddziału wrocławskiego – Małgorzata Bartyna-Zielińska,  
w składzie Rady TUP – wiceprezes oddziału, dr hab. Magdalena Belof. 
Na Zjeździe podjęto również uchwałę o nadaniu członkostwa honorowego  
Towarzystwa 12 osobom, w tym wnioskowanym przez Zarząd Oddziału  
we Wrocławiu koleżankom Danieli Przyłęckiej i Aleksandrze Ruzikowskiej-
-Chmiel oraz kolegom Andrzejowi Konarskiemu i Bogdanowi Mikułowskiemu.
 XIX Walny Zjazd Delegatów TUP miał miejsce 5 lutego 2022 roku  
w Warszawie. Spotkanie odbyło się w formie hybrydowej (stacjonarnie w auli 
Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej). Prezesem Towarzystwa 
ponownie został wybrany dr Tomasz Majda.
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ODDZIAŁ  TUP WE WROCŁAWIU
Pierwsze lata. Koło TUP

POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI

 
 Rozpoczęcie zorganizowanej działalności Towarzystwa Urbanistów 
Polskich we Wrocławiu przypada na rok 1957. W tym czasie delegat Zarządu 
Głównego TUP, Stanisław Niemirko, skupił wokół siebie grono architektów, 
planistów i urbanistów działających w mieście, tworząc prężne, choć nielicz-
ne, Koło TUP we Wrocławiu. Towarzystwo było wówczas elitarne, zapraszano 
do niego jedynie osoby ze znacznym dorobkiem. 

Kandydat na członka TUP-u był rekomendowany przez dwóch  

wprowadzających (podobnie jak współcześnie) oraz był zobligowany 

do wygłoszenia referatu. Zazwyczaj w dużych miastach ( jak Wrocław, 

Legnica czy Jelenia Góra), gdzie skupiała się większa liczba członków, 

powstawały lokalne koła TUP, inni członkowie należeli bezpośrednio 

do TUP-u. Następnie, wraz z rozwojem ( jak w przypadku Wrocławia – wzrost 

liczby członków do 95 w 1969 roku), koła przekształcano w oddziały.

Na lata 1958 i 1959 przypada okres krystalizowania się zadań i programu koła, 
które w ówczesnym środowisku urbanistycznym daje znać o sobie kilkoma 
poważnymi wystąpieniami i osiąga podstawy do szerszej działalności.

Działalność wrocławskich urbanistów rozpoczęła się dużo wcześniej niż  

utworzenie Koła TUP we Wrocławiu. Należy przypomnieć powstanie w 1946 r. 

Regionalnej Dyrekcji Planowania Przestrzennego, w której, pod kierunkiem 

Tadeusza Ptaszyckiego, opracowano w latach 1946–1949 pierwszy powojenny 

plan zagospodarowania przestrzennego Wrocławia. W tym czasie trwały także 

prace przy przygotowaniu i zagospodarowaniu terenów wystawowych oraz tras 

dojazdów na wystawę Ziem Odzyskanych w 1948 r.

 Pod koniec 1959 r. zostaje wybrany nowy Zarząd Koła TUP, na jego 
czele staje prof. Tadeusz Wróbel, na zastępcę wybrano Janusza Malinow-
skiego, na sekretarza – Władysława Przybysławskiego, a na skarbnika  
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KADENCJA 1962–1964

 W latach 1962–1964 na czele Zarządu Koła stanął Wincenty Wdo-
wiszewski, zastępcami zostali: Janusz Malinowski i Ryszard Żabiński,  
sekretarzem – Władysław Przybysławski, członkami – Tadeusz Kotula  
i dr Stanisław Wawrzyniak. Obszar zainteresowań koła obejmował działalność 
edukacyjną oraz popularyzację zasad urbanistyki i planowania przestrzen-
nego. W podanym okresie zorganizowano również, wraz z Wojewódzką Pra-
cownią Urbanistyczną, dwa seminaria na temat metodologii opracowywania  
planów ogólnych miast i analiz możliwości rozwojowych miast metodą progów.
 W tym czasie koło proponowało oraz angażowało się w różnego rodza-
ju aktywności, m.in. zorganizowało wycieczkę szkoleniową do Czechosłowacji, 
Austrii i Węgier oraz współorganizowało międzynarodowe seminarium urba-
nistyczne ONZ we Wrocławiu. W związku z ogłoszonym Rokiem Urbanisty-
ki, członkowie koła przeprowadzili szeroką akcję odczytową w kilku miastach 
Dolnego Śląska, wygłosili także pogadanki w szkołach licealnych i technikach 
uwrażliwiając młodzież na problemy przestrzenne występujące w miastach  
i wsiach. Na comiesięcznych szkoleniach wygłoszono 20 odczytów obejmują-
cych szeroki zestaw tematyczny. Pod koniec kadencji koło liczyło 42 członków.

– Krystynę Burkową. Zarząd postawił sobie za główne zadanie zwiększenie 
liczby członków o szerokim wachlarzu zawodowym, a także informowanie 
społeczeństwa i organów administracji terenowej o roli i zadaniach urbani-
styki. Koło powiększyło się w trakcie kadencji do 23 osób, prowadziło sze-
roką działalność szkoleniową i informacyjną. Przeprowadzono 23 zebrania,  
z referatami i odczytami wrocławskich naukowców z Politechniki Wrocław-
skiej i Uniwersytetu Wrocławskiego. Zorganizowano także trzy wycieczki 
szkoleniowe. Nawiązano stosunki z urbanistami z Drezna i Lipska. Od grudnia 
1961 r. Koło korzystało z lokalu w nowo odbudowanym Muzeum Architektu-
ry, dzięki uprzejmości dr. Edmunda Małachowicza, ówczesnego konserwatora 
zabytków Wrocławia. Podjęto współpracę z katedrami: Architektury na Poli-
technice Wrocławskiej oraz Geografii na Uniwersytecie Wrocławskim, a także 
z Wojewódzką i Miejską Pracownią Urbanistyczną. Członkowie koła wygłosili 
szereg referatów z dziedziny urbanistyki i planowania przestrzennego, także 
poza kołem.
 Od 1923 do 1962 roku do Towarzystwa zapisały się następujące osoby 
(z podaniem roku wstąpienia) działające we wrocławskim Kole TUP:
Tadeusz Wróbel (1937 r.), Stanisław Niemierko (1938 r.), Leszek Dąbrowski 
(1952 r.), dr Stefan Golachowski (1954 r.), Jadwiga Juźwiak (1954 r.), Krysty-
na Barska (1956 r.), Kazimierz Bieńkowski (1956 r.), Zofia Bernkopf (1957 r.), 
Krystyna Burkowa (1957 r.), Józef Kopankiewicz (1957 r.), Zdzisław Stępiń-
ski (1957 r.), Janusz Malinowski (1957 r.), Stanisław Wawrzyniak (1957 r.), 
Janusz Szablewski (1959 r.), Władysław Przybysławski (1959 r.), Wincenty 
Wdowiszewski (1960 r.), Eugeniusz Bagiński (1961 r.), Zofia Biesiada (1961 r.),  
Tadeusz Kotula (1961 r.), dr Janusz Pudełko (1961 r.), Jan Soplica (1961 r.),  
dr Tadeusz Zipser (1961 r.), Helena Andrzejak (1962 r.), Zofia Biesiada 
(1962 r.), dr Kazimierz Ciechanowski (1962 r.), dr Ewa Cieszyńska (1962 r.),  
Mirosław Musiał (1962 r.), Jan Różycki (1962 r.), Marcin Sukowski (1962 r.),  
dr Jan Suliga (1962 r.), Ryszard Żabiński (1962 r.).
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KADENCJA 1966–1968

 W marcu 1968 r. wybrany został nowy Zarząd Koła w składzie: dr Ewa 
Cieszyńska – prezeska, Mirosław Musiał i dr Ryszard Żabiński – wicepreze-
si, Helena Andrzejak – sekretarz, Zdzisław Stępiński i Augustyn Ostrowski 
– członkowie. Dwuletni okres działalności koła zaznaczył się wzrostem liczby 
członków – pod koniec 1968 r. należało do niego już 75 osób.
 W tym okresie koło kilkukrotnie interweniowało w sprawie niewła-
ściwych realizacji urbanistycznych, wywołując swymi wystąpieniami ostrą 
dyskusję na łamach prasy wrocławskiej. Prowadzono dalej akcje odczytów  
i dyskusji dotyczących problemów rozwoju miast dolnośląskich, przebudowy 
śródmieść, przebudowy układów komunikacyjnych, zanieczyszczeń atmosfe-
ry i hałasu ulicznego, kształtowania zieleni i krajobrazu oraz nowego planu 
Wrocławia.
 Kilkanaście osób z grona koła brało udział w trzech konkursach urba-
nistycznych, uzyskując wyróżnienia. Na zlecenie Prezydium WRN zorgani-
zowano konkurs na opracowanie tras turystyki zmotoryzowanej na Dolnym 
Śląsku. Wspólnie z sekcją fizjografii TUP-u zorganizowano w Brzegu Dolnym 
konferencję naukową na temat podstaw ustalenia stref izolacyjnych na przy-
kładzie Nadodrzańskich Zakładów Przemysłu Organicznego „Rokita”.

KADENCJA 1964–1966
 
 Czwarty z kolei Zarząd Koła rozpoczął swą kadencję w 1964 r., wypeł-
niając dwuletni okres, do 1966 r., intensywną i różnorodną działalnością. Pre-
zesem został prof. Leszek Dąbrowski, zastępcami: Władysław Przybysławski 
i Wincenty Wdowiszewski, sekretarzem – Mirosław Musiał, skarbnikiem  
– Tadeusz Kotula, członkami – dr Eugeniusz Bagiński i dr Ryszard Żabiński.
 Prowadzono akcję szkoleniową i informacyjno-popularyzator-
ską. Członkowie koła brali udział w konkursach urbanistycznych, m.in. dwa  
zespoły pod kierunkiem dr Ewy Cieszyńskiej i dr. Jana Suligi zdobyły drugą 
nagrodę w konkursie na eksperymentalną dzielnicę Gdańska. Zorganizowano 
seminarium o problematyce związanej z rozwojem wiejskiej sieci osadniczej 
oraz spotkanie naukowe z udziałem 80 projektantów, poświęcone zagadnie-
niom zastosowania metod matematycznych przy opracowaniu planów szcze-
gółowych zagospodarowania przestrzennego miast. Członkowie koła wygłosili  
18 odczytów omawiających zagadnienia planowania przestrzennego na kur-
sach nauczycielskich, w klubach przyzakładowych, dla młodzieży licealnej  
i studentów.
 Nawiązano współpracę z radami narodowymi. Doc. dr hab. Leszek Dą-
browski z ramienia koła wszedł do Wojewódzkiej Rady Narodowej jako radny, 
a do rad dzielnicowych Wrocławia dołączyli Janusz Malinowski i Władysław 
Przybysławski. Liczebność koła wzrosła do 65 członków.
 W 1965 r. wrocławskie koło gościło urbanistów z całej Polski na Wal-
nym Zjeździe Towarzystwa, organizując konferencję poświęconą urbanizacji 
ziem zachodnich i północnych, z referatami doc. Leszka Dąbrowskiego, Józefa 
Zaremby i dr. Wiesława Gruszkowskiego oraz objazdem województwa.
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Drugie dziecięciolecie.  
Powstanie oddziału 

KADENCJA 1968–1970
 

 Szósty z kolei Zarząd Koła rozpoczął swą działalność na lata 1968–
1970 pod przewodnictwem prof. Jana Różyckiego w składzie: Jerzy Chełmic-
ki i Tadeusz Kotula – wiceprzewodniczący, Helena Andrzejak – sekretarz, 
Zdzisław Pogodziński – skarbnik, Krystyna Kaleta i Janusz Malinowski – 
członkowie. We władzach naczelnych Towarzystwa znaleźli się ponownie: 
doc. Leszek Dąbrowski (przez kilka kadencji przewodniczył Komisji Rewizyj-
nej), Władysław Przybysławski w Komisji Rewizyjnej oraz Janusz Malinowski 
w Sądzie Koleżeńskim.
 W 1969 r. wrocławskie koło osiągnęło liczbę 95 członków i zostało 
przekształcone w oddział TUP z siedzibą we Wrocławiu, obejmując swym 
zasięgiem Dolny Śląsk. Utworzono jednocześnie dwa samodzielne koła – przy 
Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej (23 członków) i przy Biurze Studiów  
i Projektów Komunikacji i Inżynierii Miejskiej (15 członków).
 Wrocławski oddział TUP, przy współpracy Zarządu Głównego, zor-
ganizował dla urbanistów z całej Polski konferencję naukową na temat  
„My a zagranica”, poświęconą zagadnieniom planowania przestrzenne-
go. Wydarzeniem w skali ogólnokrajowej była konferencja naukowa w Lubi-
nie, zorganizowana przez oddział oraz Prezydium Rady Narodowej i redakcję 
„Przeglądu Gospodarczego”, dotycząca budowy nowych miast na przykładzie 
Lubina. Wyniki opracowano w formie raportu do władz Towarzystwa, który 
ukazał się drukiem w wydawnictwie TUP-u.
 Z inicjatywy oddziału rozpoczęto akcję uczczenia 25-lecia planowania 
przestrzennego na Dolnym Śląsku, w związku z czym w „Przeglądzie Gospo-
darczym” oraz w prasie miejscowej ukazały się artykuły Jana Suligi i Włady-
sława Przybysławskiego.
 Pionierom planowania przestrzennego na Dolnym Śląsku Prezydium 
WRN przyznało złote odznaki „Zasłużony dla Dolnego Śląska”. Otrzymali je: 
Władysław Hepka, Stanisław Niemierko, Józef Michałowski, Tadeusz Ptaszyc-
ki, dr Olaf Rogalewski, Stefan Sękowski i Józef Zaremba.
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KADENCJA 1971–1973

 W 1971 r. wybrany został nowy Zarząd Oddziału we Wrocławiu na dal-
sze dwa lata pracy w składzie: dr Stanisław Wawrzyniak – przewodniczący, 
dr Eugeniusz Bagiński i dr Ryszard Żabiński – zastępcy przewodniczące-
go, Helena Will-Bandrowska – sekretarz, Henryk Szestowicki – skarbnik,  
Zenon Dytkowski, Andrzej Konarski, Władysław Przybysławski i dr hab.  
Tadeusz Zipser – członkowie.
 Nowy Zarząd postanowił rozszerzyć bazę organizacyjną oddziału, 
opierając swoją działalność na kołach terenowych. Realizując te zamierzenia, 
zorganizowano liczące 30 członków Koło TUP w Legnicy dla okręgu legnicko-
-lubińskiego oraz Koło TUP w Jeleniej Górze, w zasięgu tamtejszej bazy tury-
styczno-wypoczynkowej, liczące 20 członków. Czynne były w dalszym ciągu 
koła przy Wojewódzkiej i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Pod koniec 1972 
r. Koło w Jeleniej Górze przekształciło się w samodzielny oddział (jest nim do 
dzisiaj). Pod koniec 1973 r. powstało koło przy wrocławskim oddziale Instytutu 
Kształtowania Środowiska. U progu 20-lecia istnienia Oddziału we Wrocławiu, 
stan członków wynosił 185 osób o zróżnicowanych profesjach i kierunkach 
wykształcenia. Dla wzmocnienia stałej łączności z członkami Zarząd Oddziału 
zaczął wydawać komunikaty, w których omawiano prace Zarządu Głównego, 
Zarządu Oddziału, zagadnienia dotyczące gospodarki przestrzennej w Polsce, 
zamieszczano informacje o konkursach oraz aktualności.
 W ostatnich dniach lutego 1973 r. została zorganizowana we Wrocła-
wiu ogólnopolska konferencja na temat „Problemy przestrzenne zagospo-
darowania gospodarczego Sudetów”, z 10 referatami, przy udziale ponad 130 
osób. Celem konferencji było stworzenie perspektyw i ustalenie wytycznych 
dla podniesienia rangi Sudetów do roli regionu atrakcyjnego turystycznie  
i gospodarczo. Materiały pokonferencyjne ukazały się drukiem, wydane przez 
oddział.

 Specjalny numer „Miasta” z 1969 roku poświęcony został w całości 
rozwojowi urbanistyki i planowania przestrzennego województwa wrocław-
skiego. Prowadzona była w dalszym ciągu szeroka akcja odczytowa, dotycząca 
nie tylko planu ogólnego Wrocławia i tematyki dolnośląskiej, ale i europej-
skiej, m.in. deglomeracji Londynu, planu Rzymu i organizacji planowania  
we Włoszech. W 1968 roku zorganizowana została wystawa „Urbanistyka  
i ty”, która była eksponowana w 20 największych miastach Polski. Wystawie 
towarzyszyły liczne odczyty, obejrzało ją ponad 50 tysięcy osób.
 W rozstrzygniętym w 1969 r. konkursie TUP-u na opracowanie stu-
dium zagospodarowania tras turystyki zmotoryzowanej na obszarze woje-
wództwa wrocławskiego, wyróżnienie I stopnia uzyskał zespół pod kierunkiem  
Krystyny Kalety, a wyróżnienie II stopnia – zespół pod kierunkiem Mieczysła-
wa Chudziakiewicza.
 Wypadające w 1970 roku rocznica 25-lecia powrotu Ziem Zachodnich  
i Północnych do Macierzy, 25-lecie planowania przestrzennego na Dolnym 
Śląsku oraz 15-lecie działalności Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej, sta-
ły się okazją do przyznania wrocławskim urbanistom, członkom Towarzystwa, 
szeregu odznaczeń państwowych i regionalnych. Krzyże Kawalerskie Orderu 
Odrodzenia Polski otrzymali: Janusz Malinowski i Władysław Przybysławski, 
Złoty Krzyż Zasługi – dr Jan Suliga, Srebrny Krzyż Zasługi – Henryk Bernhard. 
Medale 25-lecia Odzyskania Dolnego Śląska otrzymali: Krystyna Burkowa,  
dr Jan Suliga, Balbina Knysz, Władysław Przybysławski, a odznaki Zasłużony 
dla Budownictwa na Dolnym Śląsku – Helena Andrzejak i Władysław Przyby-

sławski.
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–  niszczejącej zabudowy Starówki w Kłodzku;
–  dewastacji terenów pod Ślężą w Parku Kultury i Wypoczynku;
–  odpowiedniego wykorzystania rotundy wybudowanej dla Panoramy
     Racławickiej;
–  materiałów konsultacyjnych dotyczących planu zagospodarowania
     miast granicznych – Zgorzelca i Görlitz.

 Przeprowadzono kilkadziesiąt odczytów celem zaznajomienia społe-
czeństwa z problematyką urbanistyczną i ładem przestrzennym, ochroną śro-
dowiska, zagospodarowaniem terenów wiejskich, komunikacją w miastach,  
turystyką. Znaczna ich część odbywała się na otwartych zebraniach oddziału.
 Członkowie oddziału TUP uczestniczyli w kilku konkursach urba-
nistycznych i architektonicznych, i to z sukcesem. Nagrody i wyróżnienia 
otrzymali: dr Ryszard Żabiński i dr Andrzej Nędzi w konkursie na koncepcję roz-
woju Opola; Krystyna Kaleta – w konkursie na zagospodarowanie turystyczne 
 m. Augustowa; Mieczysław Chudziakiewicz – w konkursie dot. planu szcze-
gółowego dzielnicy uzdrowiskowej w Polanicy Zdroju.
 Pierwszą nagrodę w konkursie SARP-u na zabudowę osiedla Gądów 
otrzymał zespół Kazimierza Bieńkowskiego z udziałem Danieli Przyłęckiej.  
W konkursie na zagospodarowanie przestrzenne Będzina pierwszą nagrodę 
zdobył zespół pod kierunkiem Bogusława Łacioka i Danieli Przyłęckiej, a drugą 
nagrodę – zespół kierowany przez Andrzeja Gretschela.
 W konkursie Ministerstwa Kultury wyróżnienie otrzymał dr Miro-
sław Przyłęcki za książkę „Podstawowe wiadomości o zabytkach architektury 
i założeniach urbanistycznych Dolnego Śląska”, a w konkursie zorganizowa-
nym przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne Stanisław Niemierko zdobył 
III nagrodę za pracę „Miasto w mojej świadomości”.
 W omawianym okresie ukazało się, w prasie wrocławskiej i ogólno-
polskich czasopismach fachowych oraz biuletynach naukowych, kilkanaście 
artykułów związanych z problemami gospodarki przestrzennej, urbanistyki  
i historii planowania na Dolnym Śląsku, a także dotyczących ochrony za-
bytków, komunikacji, gospodarki wodnej, których autorami byli członkowie  
oddziałów TUP we Wrocławiu i Jeleniej Górze.
 W 1977 r. w Książu koło Wałbrzycha zorganizowana została konfe-
rencja poświęcona problematyce przestrzennego wielofunkcyjnego rozwoju 
społecznego i gospodarczego Sudetów. Była to już druga konferencja organi-

KADENCJE 1973–1979
 
 W 1973 r. wybrany został ósmy już Zarząd, któremu przewodniczył 
prof. Władysław Czerny, sprawując funkcję prezesa przez dwie niepełne  
kadencje, aż do nagłej śmierci w 1976 r. W skład zarządów wchodzili: 
dr Stanisław Wawrzyniak, Helena Andrzejak, dr Eugeniusz Bagiński, dr Kry-
styna Gesler-Wiejak, dr Jerzy Chełmicki, Daniela Przyłęcka, Henryk Szosto-
wicki, Władysław Przybysławski. Po śmierci prof. Czernego Zarząd pracował 
pod przewodnictwem dr. Stanisława Wawrzyniaka w niezmienionym skła-
dzie.
 Na Walnym Zebraniu w dniu 21 stycznia 1977 r. wybrano dziesiąty  
w dziejach wrocławskiego oddziału TUP Zarząd w składzie: dr Stanisław 
Wawrzyniak – prezes, dr Krystyna Gesler-Wiejak i Włodzimierz Szostek 
– wiceprezesi, Władysław Przybyszewski – sekretarz, Helena Andrze-
jak – skarbnik, dr Gerard Alexewicz, dr hab. Eugeniusz Bagiński, Zdzisław  
Cichocki i Daniela Przyłęcka – członkowie.
 W czasie kadencji Zarządów oddziału pod przewodnictwem prof. Wła-
dysława Czernego i dr. Stanisława Wawrzyniaka (lata 1973–1979) opracowa-
no i przekazano 25 memoriałów, opinii, pism interwencyjnych i protestów 
kierowanych do: Prezydenta Wrocławia, Ministerstwa Kultury, Ministerstwa 
Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Wicemarszałka Sejmu, Głów-
nego Architekta Województwa, Dyrekcji Instytutu Kształtowania Środowiska, 
rektorów Politechniki i Akademii Medycznej we Wrocławiu, Zarządu Główne-
go TUP, naczelników miast i powiatów oraz do innych instytucji. Dotyczyły 
one m.in.:

–  projektowanej realizacji osiedla turystyczno-sportowego w rejonie    
     Śnieżnika;
–  przeznaczenia pod zabudowę części terenów Ogrodu Botanicznego;
–  projektowanej rozbudowy zakładu „Celwiskoza” w Jeleniej Górze  
     (1973 r.);
–  protestu w sprawie samowolnej i bezprawnej decyzji Prezydenta  
     Wrocławia dotyczącej zburzenia zabytkowych młynów św. Klary 
      i Hali Targowej (przy ul. Zielińskiego) w 1974 r.;
–  projektu i realizacji układu komunikacyjnego Wrocławia;
–  budowy węzła komunikacyjnego na skrzyżowaniu tras W-Z i N-S  
      we Wrocławiu;
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Czas przełomu.
Prezesura Włodzimierza Szostka 

KADENCJE 1980–1990
 
 Lata 1980–1990 to czas dalszego rozwoju oddziału, znacznego wzro-
stu liczebnego, związanego głównie z powstaniem przy oddziale Pracowni 
Planowania Przestrzennego (podobnie jak w innych oddziałach w kraju), pod-
ległej Zakładowi Planowania Przestrzennego przy Zarządzie Głównym TUP. 
Jednocześnie jest to czas wielkich przemian – politycznych, ekonomicznych, 
kulturowych, społecznych w kraju i w tak znaczącym środowisku, jakim było  
i jest, środowisko wrocławskie i dolnośląskie.
 Był to też trudny czas dla jedenastego i dwunastego w historii wro-
cławskiego oddziału TUP (a pierwszego i drugiego w nowej rzeczywisto-
ści) Zarządu, kierowanego przez dwie przedłużone kadencje przez prezesa  
Włodzimierza Szostka. Wspomagali go: wiceprezesi – Mieczysław Chu-
dziakiewicz i prof. Jerzy Wyrzykowski, sekretarz – Jan Słowik, skarbnicy  
– Helena Andrzejak (w pierwszej kadencji) i Andrzej Nędzi (w drugiej  
kadencji), członkowie Zarządu – Krystyna Burkowa, dr hab. Jerzy Cheł-
micki, Andrzej Konarski, dr Wanda Kononowicz (hab., 1988 r.), Lech Łu-
komski. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej był prof. Stanisław Wawrzy-
niak, członkami – Ryszard Marak, Mirosław Musiał (w pierwszej kadencji),  
Helena Andrzejak (w drugiej kadencji).
 Prezesami kół terenowych byli: przy Wojewódzkim Biurze Planowania 
Przestrzennego we Wrocławiu – Krystyna Horpynka-Starak, przy Aglopro-
jekcie w Legnicy – Zenon Dytkowski, a przy Instytucie Ochrony Środowiska  
we Wrocławiu – Jan Słowik oraz od października 1986 r. – Jerzy Michalski.
 Początek kadencji zbiegł się z okresem przemian posierpniowych. 
Był to czas przywracania słowom właściwej treści, czas entuzjazmu i nadziei  
na tworzenie kraju, regionu, miasta ze sprawiedliwym porządkiem prawnym, 
ale i właściwego kształtowania przestrzeni, dbania o ład przestrzenny i środo-
wisko, także o człowieka.
 Nadzieje niestety nie spełniły się. Przyszedł 13 grudnia 1981 r. i nastał czas 
stanu wojennego. Represje nie ominęły wrocławskich urbanistów – prof. Ta-
deusz Zipser, wybrany Rektorem Politechniki Wrocławskiej po sierpniu 1980 r., 

zowana przez wrocławski oddział, dotycząca tej tematyki. Współorganizato-
rami byli: Oddział TUP w Jeleniej Górze, Akademia Rolnicza we Wrocławiu oraz 
Sudeckie Zjednoczenie Rolniczo-Przemysłowe. Podobnie jak przy poprzedniej 
konferencji, nakładem TUP-u zostały wydane materiały pokonferencyjne.
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we Wrocławiu. Seminarium, w którym uczestniczyli Andrzej Gretschel, 
Andrzej Konarski i Włodzimierz Szostek, dotyczyło problematyki rozwo-
ju i zagospodarowania przestrzennego miasta. Prezes Włodzimierz Szo-
stek wygłosił także jeden z dziesięciu referatów problemowych; podjęcie 
działań interwencyjnych na rzecz likwidacji Huty Siechnice, w związku  
z planowaną jej modernizacją. Huta Siechnice produkowała żelazostopy,  
a hałdy żużli pohutniczych miały negatywny wpływ na system wodo-
nośny. Popioły i odpady produkcyjne stanowiły potencjalne bezpośred-
nie zagrożenie zdrowia mieszkańców Wrocławia, poprzez możliwość 
skażenia ujęć wody pitnej metalami ciężkimi. Ostatecznie zakład został  
zamknięty w 1988 roku na skutek protestów społecznych.

fot.9 Pierwsza grupa architektów i urbanistów wrocławskich, która otrzymała  
uprawnienia urbanistyczne w 1988 r. 

 W połowie października 1986 r. odbyły się w Sobótce-Górce warsztaty 
szkoleniowe dot. „Zagadnień komunikacyjnych w planowaniu przestrzennym”, 
organizowane przez Sekcję Komunikacji TUP z udziałem kilkudziesięciu osób  
– urbanistów i referentów z całej Polski. Sekretarzem seminarium, odpowie-
dzialnym za organizację warsztatów, był Andrzej Konarski. Zachowało się 
pismo, skierowane do Wydziału Handlu Urzędu Wojewódzkiego we Wrocła-
wiu, informujące o tym szkoleniu i zawierające prośbę o „przydzielenie masy 
mięsnej dla Ośrodka Szkoleniowo-Rekreacyjnego Kopalni Węgla Kamiennego 

znalazł się w pierwszych dniach stanu wojennego w piwnicach Aresztu Śled-
czego przy Podwalu. Zarząd Oddziału przygotował pismo skierowane do de-
cydentów stanu wojennego (konkretnie do komendanta wojewódzkiego MO),  
dotyczące jego uwolnienia. W sprawie zwolnienia chorego wtedy prof. Tade-
usza Zipsera wystąpił także metropolita wrocławski abp Henryk Gulbinowicz,  
podobno zrobił to również I sekretarz KW PZPR – prof. Tadeusz Porębski. Po 
kilku dniach nastąpiło zwolnienie.
 Podczas Walnego Zjazdu TUP w lutym 1983 r. w Jachrance delegatami 
oddziału wrocławskiego byli: dr hab. Eugeniusz Bagiński, dr hab. Jerzy Cheł-
micki, Ewa Dakszewicz, Zenon Dytkowski, dr Krystyna Gesler-Wiejak, Andrzej 
Gretschel, Krystyna Horpynka-Starak, Andrzej Konarski, Gizela Kopp-Chu-
dziakiewicz, Mirosław Musiał, Stanisław Niemierko, Mirosław Jodko-Narkie-
wicz, Jadwiga Przewłocka, Daniela Przyłęcka, Maria Strzelecka, Włodzimierz 
Szostek, Maria Szymocha, prof. Stanisław Wawrzyniak. Była to najliczniejsza 
reprezentacja w historii zjazdów – 18 osób na ogólną liczbę 256 delegatów bio-
rących udział w Walnym Zjeździe TUP.
 Prawie tak samo liczna była „ekipa wrocławska” jadąca na Walny Zjazd 
do Warszawy w 1986 r. Delegatami zostali wybrani: dr Henryk Andrzejewski, 
Krystyna Burkowa, Mieczysław Chudziakiewicz, Zenon Dutkowski, dr Krysty-
na Gesler-Wiejak, Andrzej Gretschel, Andrzej Konarski, dr Wanda Kononowicz, 
Ryszard Marak, Władysław Przybysławski, Jan Słowik, Włodzimierz Szo-
stek, prof. Stanisław Wawrzyniak, Jerzy Wyrzykowski, prof. Ryszard Żabiński.  
Na Walnym Zjeździe prof. Stanisław Wawrzyniak wszedł w skład Głównej  
Komisji Rewizyjnej, a Władysław Przybyszewski otrzymał godność Honorowe-
go Członka TUP. Prof. Stanisław Wawrzyniak został też w grudniu tegoż roku 
powołany w skład Komisji Stowarzyszeniowej d.s. Specjalizacji Zawodowej  
Inżynierów przy ZG TUP.

 Ważniejsze działania podejmowane przez Oddział TUP we Wrocławiu 
– i jego członków w okresie 1980-1990:

- opracowanie opinii do projektu założeń do planu ogólnego m. Wrocławia   
i przedstawienie jej na sesji MRN;
- w maju 1986 r. odbyło się seminarium TUP-u i ISOCARP-u (Międzyna-
rodowe Stowarzyszenie Urbanistów i Planistów Regionalnych) poświęco-
ne problematyce badań naukowych dla potrzeb planowania przestrzen-
nego, połączone z podróżą studialną po Polsce, obejmującą m.in. wizytę 
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strzennej i Komunalnej na lata 1987–1990. Grzegorz Świtoń wybrany został 
Wiceprzewodniczącym Miejskiej Rady w Oleśnicy na kadencję 1988-1992.  
Dr hab. Eugeniusz Bagiński został dyrektorem Instytutu Historii Architektury, 
Techniki i Sztuki Politechniki Wrocławskiej. Zarząd Oddziału złożył kolegom 
gratulacje.

 Członkowie oddziału uczestniczyli w kilku konkursach urbanistycz-
nych i komunikacyjnych, zdobywając nagrody i wyróżnienia:

- w konkursie SARP-u, TUP-u i SITK na „Koncepcję przebudowy części 
XIX- wiecznej dzielnicy Oławskie Przedmieście” jedną z dwóch równo-
rzędnych nagród realizacyjnych uzyskał zespół kierowany przez prof. Ry-
szarda Żabińskiego, z udziałem dr. Kazimierza Gruny, Andrzeja Nędziego, 
Marka Żabińskiego;
- w konkursie TUP-u na „Zagospodarowanie przestrzenne trasy Wojska 
Polskiego w Łodzi i terenów przyległych” jedną z dwóch równorzędnych 
II nagród (I nie została przyznana) uzyskali dr Gerard Alexewicz i Andrzej 
Konarski. Nagrodę III w tym konkursie uzyskał zespół w składzie: prof. 
Ryszard Żabiński, Marek Żabiński, Andrzej Nędzi, Robert Masztalski;
- w konkursie SARP-u na koncepcję zagospodarowania przestrzennego 
dzielnicy Ulesie w Legnicy wyróżnienie I stopnia uzyskał zespół w skła-
dzie: Teresa Chmura, Andrzej Konarski, Zdzisław Cichocki.

 
 Członkowie oddziału uczestniczyli też w organizacji wrocławskich 
konkursów i byli członkami jury. Kilkunastu członków oddziału uzyskało  
tytuły Rzeczoznawców TUP w różnych specjalnościach.
 Na początku drugiej kadencji (29 stycznia 1986 r. – 22 marca 1990 r.) 
powstała przy Oddziale we Wrocławiu Pracownia Planowania Przestrzenne-
go, kierowana przez Mirosława Okińczyca, w której członkowie oddziału mo-
gli wykonywać opracowania z szerokiego wachlarza problematyki gospodarki 
przestrzennej, a jednocześnie część odpisów za wynagrodzenia wspomagało 
fundusz oddziału i Towarzystwa.
W grudniu 1989 r. kierownikiem pracowni został Marek Woźniak. Księgowość 
prowadziła Irena Łucka. W związku z istnieniem pracowni stan liczbowy od-
działu znacznie się powiększył – w styczniu 1986 r. oddział liczył 141 człon-
ków, a w styczniu 1989 r. już 181. W imieniu Zarządu Oddziału nad działalnością 
pracowni sprawowała nadzór Rada Pracowni, której przewodniczył Ryszard 

»Wałbrzych« w Sobótce-Górce, odpowiadającego wyżywieniu 70 osób w ciągu 
4 dni”. Pismo – charakterystyczne dla ówczesnej sytuacji społeczno-ekono-
micznej kraju – podpisał prezes oddziału, Włodzimierz Szostek. 
 W październiku 1987 r. zostało zorganizowane szkoleniowe spotkanie 
dyskusyjne dla członków oddziałów TUP-u, SARP-u i SITK we Wrocławiu oraz 
biur współpracujących, dotyczące trzech konkursów urbanistyczno-komuni-
kacyjnych przeprowadzonych we Wrocławiu i ich realizacji.
 W październiku 1988 r. odbyła się w Sobótce-Górce konferencja  
TUP-u na temat „Partycypacja społeczna w procesie planowania prze-
strzennego”, w której udział wzięło około 90 planistów z całego kraju. 
Organizacji konferencji podjął się Oddział TUP we Wrocławiu, a personalnie – 
Włodzimierz Szostek i Krystyna Haladyn. Po konferencji ukazała się publikacja 
zawierająca referaty, wypowiedzi i dyskusje, które miały miejsce podczas kon-
ferencji. Konferencja połączona była z poszerzonym zebraniem Zarządu Głów-
nego TUP, które odbyło się już po jej zakończeniu. Za organizację obu spotkań  
prezes oddziału, Włodzimierz Szostek, otrzymał oficjalne podziękowanie  
podpisane przez prezesa TUP – prof. Jerzego Kołodziejskiego i sekretarza gene-
ralnego – dr Bogumiłę Goliaszewską.
 W trakcie obu kadencji (1980-1990) przeprowadzono kilkanaście 
szkoleń środowiskowych, na których zostały wygłoszone odczyty i wystą-
pienia członków oddziału oraz osób zaproszonych. Zorganizowano też kilka  
wycieczek szkoleniowych na terenie miasta i poza Wrocławiem. 19 czerwca 
1986 r. Zarząd Oddziału we Wrocławiu na poszerzonym zebraniu gościł prezesa  
Towarzystwa – prof. Jerzego Kołodziejskiego, który wygłosił referat „Zadania 
TUP na tle aktualnych problemów gospodarki przestrzennej kraju”.
 W latach 1986-1990 członkowie Oddziału TUP we Wrocławiu zosta-
li laureatami nagród oraz pełnili prestiżowe funkcje w strukturach krajowych, 
samorządowych oraz naukowych. Za działalność stowarzyszeniową i zawodową 
Złoty Krzyż Zasługi otrzymał dr hab. Eugeniusz Bagiński, Srebrny Krzyż Zasłu-
gi – Niedźwiecka-Gaca. Złotą Odznaką Honorową TUP wyróżniono dr Krysty-
nę Gesler-Wiejak, Jana Słowika i Włodzimierza Szostka. Siedmioro członków 
oddziału otrzymało srebrne odznaki. Prof. Tadeusz Zipser otrzymał Honorową 
Nagrodę SARP-u w 1986 r. Z kolei w 1988 r. Andrzej Gretschel otrzymał dorocz-
ną Nagrodę Miasta Wrocławia za osiągnięcia w dziedzinie urbanistyki.
 Włodzimierz Szostek został powołany w skład Głównej Komisji Urba-
nistyczno-Architektonicznej przy Ministrze Budownictwa, Gospodarki Prze-
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Lata 90. XX w. i początekK XXI w.  
Prezesura Andrzejów 

– Gretschela i Konaskiego

KADENCJA 1990–1993

 22 marca 1990 r. odbyło się w Klubie Lekarza Walne Zebranie Sprawoz-
dawczo-Wyborcze oddziału. Ze 176 członków zwyczajnych uczestniczyło w nim 
55 koleżanek i kolegów. W imieniu ustępującego Zarządu Oddziału sprawozda-
nie złożył prezes Włodzimierz Szostek.
 Wybrano nowy Zarząd Oddziału, którego prezesem został Andrzej 
Gretschel. Wiceprezesami zostali Mieczysław Chudziakiewicz  (odpowie-
dzialny za „sprawy wewnętrzne” oddziału) i Andrzej Szumowski (odpowie-
dzialny za kontakty zewnętrzne, zwłaszcza ze środowiskiem akademickim),  
sekretarzem został Andrzej Konarski, skarbnikiem – Jerzy Ulanicki, człon-
kami Zarządu – Krystyna Horpynka-Starak, Barbara Kopeć, Zbigniew Rinke, 
Lech Łakomski. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Jadwiga Macie-
jowska, członkami – Krystyna Burkowa i dr Maciej Dobrowolski.
 Nowo wybrany Zarząd zwrócił się z apelem do członków oddziału  
o współpracę we wszystkich działaniach na rzecz środowiska urbanistów  
w trudnym okresie zachodzących zmian politycznych i gospodarczych, rzu-
tujących silnie na pracę zawodową, działalność społeczną, życie osobiste,  
a także w dużej mierze na możliwości działania oddziału. W trakcie kadencji 
1990–1993 odbyło się ponad 40 zebrań Zarządu, najczęściej również z udziałem 
przedstawicieli Komisji Rewizyjnej. 

Z ważniejszych spraw, jakie podejmował Zarząd, należy wymienić:
- zwrócenie się do Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” z deklaracją 
współpracy środowiska urbanistów przy organizowaniu działań dotyczą-
cych problematyki przestrzennej w regionie, w miastach i gminach;
- spotkanie z prezydentem Wrocławia Bogdanem Zdrojewskim doty-
czące aktualnych problemów urbanistycznych miasta i oferty pomocy  
ze strony oddziału;
- spotkanie z posłem Radosławem Gawlikiem, wiceprzewodniczącym Sej-
mowej Komisji Ochrony Środowiska, podczas którego poruszono tema-

Marak. W skład Rady Pracowni weszli: Krystyna Burkowa, Andrzej Gret-
schel, Andrzej Konarski, Henryka Pasterzówna, Jan Słowik. Siedzibą pracowni  
(jak i oddziału) przez wiele kadencji były pomieszczenia udostępnione przez 
Instytut Turystyki, przy ul. św. Mikołaja 80.
 Przez całe lata 80. wrocławski oddział TUP współpracował z różnymi 
organizacjami pokrewnymi, m.in. z SARP-em oraz Polskim Klubem Ekologicz-
nym (członkowie oddziału byli we władzach Klubu – dr Krystyna Gesler-Wie-
jak była Wiceprzewodniczącą Oddziału Dolnośląskiego, a Krystyna Haladyn  
– sekretarzem). Członkowie Oddziału pracowali także w miejskich instytu-
cjach urbanistycznych, takich jak np. WBPP – Wojewódzkie Biuro Planowania 
Przestrzennego. W lipcu 1988 r. nastąpiła reorganizacja WBPP, które zostało 
podzielone na trzy podmioty – powstało m.in. Wrocławskie Przedsiębiorstwo 
Projektowania Urbanistycznego, którego dyrektorem został Andrzej Gret-
schel. Reorganizacja miała na celu wyrównanie stawek projektantów WPPU  
do tych rynkowych. Celu tego nie udało się osiągnąć, co wynikało z braku 
otrzymywania zleceń na opracowywanie planów Wrocławia.
 Na Walnym Zjeździe TUP w Wiśle (październik 1989 r.) wyróżnieni 
zostali członkowie Oddziału TUP we Wrocławiu: Włodzimierz Szostek otrzy-
mał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a Mirosław Gandziarski  
i Lech Łakomski – Srebrne  Krzyże Zasługi. Złotą Odznaką Honorową TUP od-
znaczeni zostali: dr Gerard Alexewicz, Janina Barańska, Krystyna Burkowa,  
Mieczysław Chudziakiewicz, Ewa Dakszewicz, Zenon Dytkowski.

Na wstępie sprawozdania na zakończenie kadencji 1990-1993 oddziału czytamy: 

„Dobiegająca kadencja wrocławskiego Oddziału TUP zbiega się z 70-leciem 

istnienia Towarzystwa. W czerwcu bieżącego roku zaakcentuje tę rocznicę  

Międzynarodowy Kongres połączony terminowo z kolejnym Zjazdem Delega-

tów TUP. Powyższe zdanie można odczytać jako świadectwo pełni życia na-

szego Towarzystwa. A przecież tak nie jest. Rocznica bytu organizacyjnego nie 

jest dowodem żywotności”. Czyż nie jest to aktualne 20 lat później!?W dalszej 

części tekstu znajdujemy także: „Samorządowe władze miast i gmin nie wyka-

zują woli do korzystania z wiedzy ekspertów z naszej dziedziny, oferty Oddziału 

przepadły bez echa. Urbaniści zostali postawieni przeciwko sobie  

w konkurencyjnej walce o pracę. [...] Niezbędna ochrona zawodu urbanisty 

będzie możliwa dopiero wtedy, gdy uprawiana przez nas specjalność zostanie 

uznana za zawód, przyznawane uprawnienia są ku temu pierwszym krokiem.”
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nistyki i konserwacji zabytków w mieście i województwie: Włodzimierz Szo-
stek – Główny Architekt Województwa, Marian Stanek – Architekt Miejski,  
Wawrzyniec Kopczyński – Wojewódzki Konserwator Zabytków. Spotkania doty-

czyły aktualnych spraw związanych z planowaniem przestrzennym.
 Wraz z Wojewódzką Pracownią Urbanistyczną Oddział Wrocław zor-
ganizował naradę roboczą „Zagadnienia ochrony środowiska w planach  
zagospodarowania przestrzennego”. Z ramienia Zarządu oddziału naradę pro-
wadziła Krystyna Horpynka-Starak.
 W lutym 1991 r. wrocławski oddział i Sekcja Fizjografii TUP zorgani-
zowali w gmachu NOT seminarium poświęcone tematowi „Świadomość eko-
logiczna a polityka”, którego przewodniczącym komitetu organizacyjnego  
był Mirosław Okińczyc.
 W czerwcu 1991 r. podczas spotkania środowiskowego z udziałem  
pracowników naukowych Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej 
omawiano kwestie związane z utworzonym kierunkiem Planowanie Prze-
strzenne/Gospodarka Przestrzenna na Wydziale, podczas którego zapoznano 
się z programem studiów oraz doświadczeniami półtorarocznej działalności.
 Na kolejnych spotkaniach środowiskowych zapoznano się m.in.  
z propozycjami powstania nowych województw w Polsce (referował Andrzej  
Szumowski) i koncepcją zagospodarowania przestrzennego rejonu autostrady 
A-4 (referowali Danuta Gessler i Andrzej Konarski). Na początku 1993 r. odby-
ło się również okolicznościowe spotkanie, na którym podzielono się opłatkiem  
i złożono sobie życzenia. Tradycja takich spotkań kontynuowana była przez na-
stępne lata.

 Członkowie oddziału uczestniczyli w kilku konkursach architekto-
nicznych i urbanistycznych, zdobywając nagrody i wyróżnienia:

- w konkursie na projekt planu ogólnego nowego miasta Jelcz-Laskowice 
najwyższe oceny uzyskały opracowania wykonane pod kierunkiem Joan-

Od 1996 roku odprawiana jest co roku msza święta w kościele św. Marcina  

na Ostrowie Tumskim w intencji naszych koleżanek, kolegów, nauczycieli  

i współpracowników, zmarłych urbanistów, architektów, specjalistów innych 

dziedzin, będących członkami oddziału oraz osób związanych z oddziałem. 

Zmarłych wspomniano w rozdziale „Odeszli na zawsze”.”

ty związane z ochroną środowiska i zagospodarowaniem przestrzennym  
w nowych warunkach społeczno-gospodarczych;
- spotkanie z przewodniczącym Prezydium Sejmiku Samorządowego, prof. 
Leonem Kieresem, i jego zastępcą – inż. Jerzym Markiewiczem, dotyczące 
planowania przestrzennego w województwie oraz służb planowania.

 Zarząd wystosował szereg pism do władz samorządowych i admini-
stracyjnych miasta i województwa dotyczących aktualnych problemów Wro-
cławia i Dolnego Śląska. W ramach działalności informacyjnej rozpoczęto 
wydawanie „Terenowych Aktualności Oddziału Wrocławskiego – TRAKT”. 
Pierwszy numer wydano w sierpniu 1990 r. (kolejne ukazywały się przez kilka lat,  
po kilka numerów w roku). Skład redakcyjny tworzyli: Krystyna Horpynka-
-Starak i Andrzej Konarski – społeczna redakcja, arch. Teresa Chmura – opra-
cowanie graficzne, Barbara Gerst – maszynopis. Pierwszy numer TRAKT 
zawierał m.in. przypomnienie o Walnym Zjeździe TUP w Wiśle (23-25 paździer-
nika 1989 r.), a także informacje o uchwałach Zjazdu, wyborach władz oddziału  
(22 marca 1990 r., kiedy prezesem został wybrany Andrzej Gretschel).  
W drugim numerze omówiono problemy poruszane na warszawskim Między-
narodowym Kongresie Urbanistów ISOCARP (w którym uczestniczyła Teresa 
Chmura) oraz mającej miejsce pod koniec października 1990 r. we Wrocławiu 
ogólnopolskiej konferencji ARSENAŁ. W pozostałych numerach omówiono prace 
Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału, zagadnienia dotyczące gospodarki prze-
strzennej w Polsce, informacje o konkursach oraz inne aktualności.
 Dużym wydarzeniem w środowisku wrocławskich urbanistów była 
Ogólnopolska Konferencja Planowania Przestrzennego ARSENAŁ VIII, któ-
ra odbyła się we Wrocławiu, w zabytkowych salach Muzeum Architektury, 
w październiku 1990 r. Przegląd obejmował 6 województw Polski południo-
wo-zachodniej. Komitetowi roboczemu przewodniczył  Gerard Dropiński,  
w organizacji oraz przygotowaniu i wygłoszeniu referatów podczas ARSENA-
ŁU uczestniczyli członkowie Oddziału TUP we Wrocławiu: Włodzimierz Szo-
stek, Andrzej Gretschel, Andrzej Szumowski, Andrzej Konarski, Ryszard Marak,  
Marek Wiland. Komisarzem wystawy przygotowanej na ARSENAŁ był Andrzej 
Konarski.
 W kadencji 1990–1993 zebrania środowiska odbywały się w Klubie Mu-
zyki i Literatury (dzięki uprzejmości kierownika Stefana Placka), gdzie przez 
ponad 20 lat spotykali się wrocławscy urbaniści. W spotkaniach uczestniczy-
li m.in. przedstawiciele władz odpowiedzialni za sprawy architektury, urba-
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KADENCJA 1993–1996
 
 Dokładnie po trzech latach, 22 marca 1993 r., odbyło się kolejne  
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału TUP we Wrocławiu,  
na którym Zarząd minionej kadencji złożył sprawozdanie z działalności 
oraz odbyły się wybory władz oddziału. Prezesem został Andrzej Konarski,  
wiceprezesami – dr Tomasz Ossowicz i Andrzej Szumowski, sekretarzem –  
Krystyna Horpynka-Starak, skarbnikiem – Jerzy Ulanicki. Członkami Za-
rządu zostali: Lech Łakomski, Daniela Przyłęcka, Marek Woźniak. W składzie 
Komisji  Rewizyjnej znaleźli się: Mirosław Musiał – jako przewodniczący,  
dr Bogdan Mikułowski i prof. Jerzy Wyrzykowski – jako członkowie.
 Podczas zebrania wybrano delegatów na Walny Zjazd Towarzystwa, 
zostali nimi: Danuta Gessler, Krystyna Horpynka-Starak, Andrzej Konarski, 
Lech Łakomski, Daniela Przyłęcka, Jerzy Ulanicki, prof. Stanisław Wawrzy-
niak, Marek Woźniak, prof. Ryszard Żabiński.
 Zarząd kontynuował działania poprzedniej kadencji, skupił się zwłasz-
cza na sprawach członkowskich, kontynuował zebrania środowiskowe w Klu-
bie Muzyki i Literatury, zapraszając osoby mogące poszerzyć wiedzę z zakresu 
szeroko pojętej gospodarki przestrzennej oraz wiedzę o mieście i regionie.
 Na XI Walnym Zjeździe Towarzystwa, który odbył się w Warszawie  
w połowie czerwca 1993 r., w skład zarządu Głównego wszedł Andrzej  
Konarski, do Komisji Rewizyjnej dołączył prof. Stanisław Wawrzyniak jako  
wiceprzewodniczący, a do Rady TUP wybrano Włodzimierza Szostka. Krysty-
na Horpynka-Starak uczestniczyła podczas Zjazdu w pracach Komisji Wybor-
czej, Andrzej Konarski i Włodzimierz Szostek w pracach Komisji Wniosków 
i Uchwał. Prof. Stanisław Wawrzyniak wszedł w skład 10-osobowej komi-
sji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców TUP. Na Zjeździe tym Daniela Przyłęcka  
i Andrzej Konarski otrzymali Złote Odznaki Honorowe TUP, a dr Maciej  
Dobrowolski, Krystyna Horpynka-Starak, Lech Łakomski, Ryszard Marak,  
dr Robert Masztalski, dr Bogdan Mikułowski, Andrzej Nędzi i Mirosław Okiń-
czyc – Srebrne Odznaki Honorowe TUP.
 Kilka miesięcy po Zjeździe, we wrześniu, Zarząd Główny powołał  
do Komisji d.s. Izby Zawodowej Joannę Mierzejewską, a do Komisji Wykony-
wania Zawodu Andrzeja Konarskiego i Jerzego Ulanickiego.
 Wśród ważniejszych działań tej kadencji wymienić należy spotkania 
członków oddziału z Prezydentem Wrocławia Bogdanem Zdrojewskim oraz  

ny Mierzejewskiej oraz małżeństwa architektów Krystyny i Włodzimierza 
Szostków;
- nagrodę w konkursie TUP-u na projekt osiedla w Stargardzie otrzymali
Teresa Chmura oraz Andrzej Konarski;
- wyróżnienie w konkursie TUP-u na koncepcję zagospodarowania prze-
strzennego Lednickiego Parku Krajobrazowego otrzymała Teresa Chmura 
z zespołem;
- II nagrodę w konkursie na zagospodarowanie przestrzenne Suwalszczy-
zny zdobyli Teresa Chmura, Andrzej Konarski, Bogdan Mikułowski, Bogdan 
Hycki;
- małżeństwo architektów Krystyna i Marian Barscy otrzymali nagrodę  
II stopnia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za projekt do-
mów studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego „Ołówek i Kredka”. 

Na początku lat 90. zacieśniono współpracę z kilkoma organizacjami: wro-
cławskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich, Stowarzyszeniem 
Historyków Sztuki oraz Związkiem Polskich Artystów Plastyków. Aktyw-
nie działały dwa koła terenowe: przy Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej 
(przewodniczyła mu Danuta Gessler) i Koło Terenowe w Legnicy (przewod-
niczył mu Zenon Dytkowski). W Pracowni Planowania Przestrzennego przy  
Oddziale TUP we Wrocławiu w latach 1990–1993 wykonano ponad 50 opra-
cowań. W 1990 roku stanowisko Głównego Architekta Województwa Wro-
cławskiego objął Włodzimierz Szostek, jego zastępcą został Mieczysław Sowa.  
Obu kolegom Zarząd Oddziału złożył gratulacje. 
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Causa Politechniki Poznańskiej. Kilka numerów wcześniej zamieszczono sze-
roki wybór tekstów z książki-pamiętnika profesora, które udostępnił jego syn 
Jeremi Czarnecki. Należy nadmienić, że przed wieloma laty prof. Czarnecki 
wykładał także na Politechnice Wrocławskiej.

fot.10 Spotkanie opłatkowe w Klubie Muzyki i Literatury 

z prof. Leonem Kieresem, ówczesnym Przewodniczącym Sejmiku Wojewódz-
kiego. Ponadto odbyło się kilkanaście spotkań środowiskowych, połączonych 
ze szkoleniami.
 Wspólnie z wrocławskim Oddziałem SITK zorganizowane zostały spo-
tkania środowiskowe w ramach tzw. „czwartków technicznych NOT”, poświę-
cone problemom komunikacyjnym Wrocławia.
 Nawiązana została współpraca z Dolnośląskim Centrum Samorzą-
dowej Edukacji Ekologicznej (kierowanym przez członkinię oddziału TUP  
– dr Ewę Rzewuską). Z kolei członkini oddziału TUP – Daniela Przyłęcka,  
w ramach ciągłego pogłębiania współpracy i wymiany doświadczeń, weszła  
w skład Sądu Koleżeńskiego Oddziału SARP. 
 W kadencji 1994–1998 do Rady Miasta Wrocławia weszli członkowie 
oddziału: Mirosław Okińczyc, a z poparciem SARP-u – architekt-urbanistka 
Barbara Wawrzyniak. Dr Ewa Rzewuska weszła do Sejmiku Samorządowego  
w 1990 roku, w 1994 roku weszła kolejny raz. Grzegorz Świtoń ponownie zo-
stał wybrany wiceprzewodniczącym Rady Miasta Oleśnicy (poprzednio w Ra-
dzie Miasta I Kadencji 1990–1994). Mirosław Okińczyc wszedł w skład Zarzą-
du Sekcji Fizjografii TUP (kwiecień 1994 r.). 
 Zarząd Oddziału wystąpił do Zarządu Głównego TUP w kwestii pod-
niesienia rangi zawodu urbanisty oraz szerszego wykorzystania wiedzy  
i doświadczenia Rzeczoznawców TUP przez samorządy i administrację.
 W połowie maja wystosowano do Przewodniczącego Rady Miasta pi-
smo wyrażające zaniepokojenie trybem działań związanych z przygotowaniem 
nowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, bez wcześniej-
szych konsultacji ze środowiskami naukowo-technicznymi. Pismo podpisa-
li prezesi czterech stowarzyszeń merytorycznie związanych z planowaniem 
przestrzennym: TUP, SARP, SITK i PZITB.
 W listopadzie 1995 r. na Politechnice Wrocławskiej odbyły się uro-
czystości związane z 50-leciem uczelni. Zarząd Oddziału, którego większość  
stanowią absolwenci Politechniki, przekazał Jego Magnificencji Rektorowi 
gratulacje i życzenia. TUP reprezentował podczas uroczystej sesji na Wydziale 
Architektury prezes Andrzej Konarski.
 W numerze 4/95 pisma oddziału „TRAKT” zamieszczone zostało  
pismo prof. Romana Tunikowskiego, wówczas związanego z Politechniką Po-
znańską, skierowane do Rady Wydziału Architektury tejże uczelni, a dotyczą-
ce nadania profesorowi Władysławowi Czarneckiemu tytułu Doktora Honoris 
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jewództwa – Włodzimierz Szostek, który wygłosił referat wprowadzający, oraz  
dyrektor Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej – arch. Barbara Wawrzyniak.
 Przedstawiciele oddziału uczestniczyli 25 marca 1998 r. w konferen-
cji „Wrocławskość – działania na rzecz integracji wrocławian z ich miejscem 
zamieszkania”, zorganizowanej przez Biuro Rozwoju Wrocławia. W kwiet-
niu 1999 r., po przeprowadzeniu dyskusji środowiskowych i bezowocnych 
rozmowach z władzami miasta, prezesi SARP, SKZ i TUP skierowali list do 
Prezydenta Wrocławia Bogdana Zdrojewskiego w sprawie propozycji reorgani-
zacji wrocławskich muzeów. W efekcie tych działań została wstrzymana decyzja  
o zmianie statusu Muzeum Architektury.
 Zarząd Oddziału współpracował z Rodziną Katyńską przy ustaleniu  
lokalizacji i zorganizowaniu konkursu na Pomnik Ofiar Katynia; w jury kon-
kursu zasiadali prof. Tadeusz Zipser (jako przewodniczący) oraz Andrzej Ko-
narski. Pierwsze miejsce uzyskał projekt artysty Tadeusza Tchórzewskiego  
z Warszawy, który został zrealizowany w Parku Słowackiego we Wrocławiu,  
w pobliżu Panoramy Racławickiej.
 Członkowie oddziału uczestniczyli w konferencji „Strategiczne proble-
my rozwoju regionu Dolnego Śląska”, organizowanej przez Urząd Wojewódzki  
i Urząd Miejski Wrocławia, w przededniu reformy administracyjnej kraju i utwo-
rzenia województwa dolnośląskiego. Kontynuowano współpracę stowarzyszenio-
wą, zwłaszcza z SARP-em, SITK, SKZ-em, SHS-em oraz Klubem Ekologicznym. 
W okresie kadencji odbyło się 16 zebrań środowiskowych. Istotnymi tematami 
spotkań były:

- informacje o przebiegu Walnego Zjazdu TUP, połączonego  
    z 400-leciem stołeczności Warszawy;
- prezentacja Studium Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
   Wrocławskiego, opracowanego w WPU (gen. projektant – arch. Danuta
    Gessler);
- informacja o pracach nad SUiKZP m. Wrocławia, wykonywanych  
    w BRW (generalny projektant – prof. Tadeusz Zipser);
- prezentacja MPZP rejonu Ostrowa Tumskiego  
   (projektant – arch. E. Hubicka);
- prezentacja zagospodarowania przestrzennego Przedmieścia  
   Świdnickiego (projektant – arch. Andrzej Jurkowski);
- bilans i perspektywy urbanistyki polskiej, które przedstawił  
    prof. Witold Jerzy Molicki.

  KADENCJA 1996–1999

 12 kwietnia 1996 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-
-Wyborcze Oddziału TUP we Wrocławiu, na którym wybrano nowy Zarząd  
w następującym składzie: prezes – Andrzej Konarski, wiceprezesi – Lech  
Łakomski (d.s. kontaktów z woj. legnickim i woj. wałbrzyskim), Marek Woźniak 
(d.s. organizacyjnych), prof. Ryszard Żabiński (d.s. kontaktów z uczelniami), 
sekretarz – Krystyna Horpynka-Starak, skarbnik – Jerzy Ulanicki, członko-
wie – Joanna Mierzejewska, dr Robert Masztalski, Daniela Przyłęcka, Grze-
gorz Świtoń. Komisja Rewizyjna została powołana w składzie: przewodniczący  
– Mirosław Musiał, członkowie – dr Bogdan Mikułowski, prof. Jerzy Wyrzy-
kowski. Na początku kadencji oddział liczył 83 członków.
 Delegatami na Walny Zjazd TUP zostali: Danuta Gessler, Krysty-
na Horpynka-Starak, Andrzej Konarski, Lech Łakomski, dr Robert Masztal-
ski, Daniela Przyłęcka, prof. Stanisław Wawrzyniak, Marek Woźniak, prof. Ry-
szard Żabiński. Podczas Walnego Zjazdu TUP Aleksandra Ruzikowska-Chmiel  
odznaczona została Srebrną Odznaką Honorową TUP. Andrzej Konarski wszedł  
w skład Zarządu Głównego TUP, którego prezesem został Stanisław Wyganowski, 
a prof. Stanisław Wawrzyniak został członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej. Pro-
fesor Wawrzyniak uzyskał godność Członka Honorowego TUP.
 W nowej kadencji kontynuowana była działalność „do wewnątrz”, 
obejmująca m.in. spotkania środowiskowe, dostępne jednak także dla osób  
z zewnątrz zainteresowanych tematem, oraz „na zewnątrz”, skupiona zwłaszcza 
na wspólnym działaniu z innymi środowiskami i stowarzyszeniami.
 W listopadzie 1996 r. odbyło się spotkanie Kolegium Prezesów Stowa-
rzyszeń Twórczych (SARP, TUP, SKZ, SHS, PZAP) z władzami miasta – pre-
zydentem Wrocławia Bogdanem Zdrojewskim. Oddział TUP reprezentowa-
li Andrzej Konarski i prof. Ryszard Żabiński. Przedstawiciele TUP wyrazili  
zaniepokojenie stanem prac nad strategią i studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, niektórymi działaniami  
w zakresie gospodarki przestrzennej oraz brakiem współpracy z Urzędem Miasta, 
mimo ofert ze strony oddziału. Podobne stanowisko zajęła Przewodnicząca Komi-
sji Rozwoju Przestrzennego i Architektury RM Wrocławia – Barbara Wawrzyniak.
 Na wniosek prezesa TUP, dr Stanisława Wyganowskiego, Zarząd Oddzia-
łu zorganizował konferencję na temat powodzi w 1997 r. na terenie doliny Odry, 
w tym Wrocławia. Poparcia przy jej organizacji udzielili: Główny Architekt Wo-
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Ważniejsze tematy poruszane na spotkaniach to m.in.:
- osiedla spółdzielcze okresu międzywojennego we Wrocławiu  
   (dr hab. Wanda Kononowicz);
- problemy przebudowy miast (prof. Witold Jerzy Molicki);
- problemy konserwatorskie miast Dolnego Śląska  
    (prof. Mirosław Przyłęcki);
- aktualne problemy Towarzystwa (arch. Janusz Korzeń);
- nagrodzony projekt Parku Tysiąclecia we Wrocławiu  
    (dr arch. Alina Drapella);
- najnowsze odkrycia archeologiczne starego Wrocławia  
    (prof. E. Małachowicz);
- autostrady w Polsce i na świecie (prof. Antoni Szydło);
- problemy rzeki Odry w planie województwa  
   (arch. A. Ruzikowska-Chmiel);
- problemy ochrony środowiska zawarte w planie województwa  
   (inż. Ewa Judycka, mgr Dariusz Zięba);
- problemy komunikacyjne w planie województwa dolnośląskiego  
   (Andrzej Konarski, Magda Oleś);
- filozofia ładu miejsca (prof. Witold Jerzy Molicki);
- wielofunkcyjne obszary osiedlowe Wrocławia (prof. Danuta Zalewska);
- wielokulturowe i wielonarodowościowe tradycje na Dolnym Śląsku   
    (prof. Mirosław Przyłęcki);
- prezentacja projektu rozbudowy lotniska na Strachowicach  
    we Wrocławiu (dr arch. Robert Masztalski, inż. Rafał Wierzbicki);
- prezentacja autorska północno-zachodniego odcinka Obwodnicy  
   Śródmiejskiej wraz z Mostem Milenijnym (dr inż. Marek Jagiełlo);
- prezentacja Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
   dolnośląskiego (arch. Tomasz Polański).

 Kilka spotkań oddziału poświęconych było organizacji planowania 
przestrzennego i służb planistycznych oraz współpracy z tworzącą się Izbą 
Urbanistów.
 W ramach działań edukacyjnych, we współpracy z Oddziałem w Jeleniej 
Górze, w województwie zostały przeprowadzone szkolenia planistów i samo-
rządowców pod hasłem „Praktyka planowania przestrzennego w świetle no-
wej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.

KADENCJA 1999–2003
 
 Kolejne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału TUP  
we Wrocławiu odbyło się 21 października 1999 r. Wybrano na nim Zarząd i Ko-
misję Rewizyjną w nieznacznie zmienionym składzie w porównaniu do po-
przedniej kadencji. Prezesem został Andrzej Konarski, wiceprezesami: Fabian 
Jaskólski (d.s. „pozawrocławskich”), Marek Woźniak (d.s. organizacyjnych), 
prof. Ryszard Żabiński (kontakty z uczelniami), sekretarzem – Krystyna  
Horpynka-Starak, skarbnikiem – Jerzy Ulanicki, członkami – Joanna Mierze-
jewska, Daniela Przyłęcka, Grzegorz Świtoń. W skład Komisji Rewizyjnej we-
szli: jako przewodniczący – dr Mirosław Musiał, jako członkowie – dr Bogdan 
Mikułowski i prof. Jerzy Wyrzykowski. Tutaj po pogrubionej czcionce dodać 
zdanie: Oddział rozpoczynał kadencję licząc 78 członków. Andrzej Konarski 
wszedł w skład wybranego w 2000 r. Zarządu Głównego TUP, którego prezesem 
został Janusz Korzeń. Prezes Oddziału, biorący udział w Posiedzeniach Zarządu 
Głównego TUP, na bieżąco informował Zarząd i oddział o aktualnych problemach  
i pracach ZG TUP.
 Kadencja Zarządu upłynęła w okresie przemian administracyjnych 
kraju, w tym łączenia czterech „pogierkowskich” województw w jeden dol-
nośląski organizm oraz powstawania Izby Urbanistów – krajowej jednostki 
organizacyjnej samorządu zawodowego powołanego Ustawą z dnia 15 grud-
nia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budow-
nictwa oraz urbanistów. Izba Urbanistów miała za zadanie m.in.: sprawo-
wanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez 
członków izby, reprezentowanie i ochronę interesów zawodowych swoich 
członków, przeprowadzanie egzaminów oraz potwierdzanie kwalifikacji, opi-
niowanie projektów aktów normatywnych dotyczących architektury, budownic-
twa lub zagospodarowania przestrzennego. Okręgowe izby urbanistów działały  
w Gdańsku, Katowicach, Warszawie i Wrocławiu. 
 Kontynuowano działalność oddziału ukierunkowaną na działania na 
rzecz członków poprzez organizowanie spotkań środowiskowych w klubie  
Muzyki i Literatury. Spotkań takich odbyło się 27, były one dostępne także dla 
osób spoza oddziału, zainteresowanych danym zagadnieniem. 
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prof. Ryszard Żabiński) oraz brali udział w konferencjach organizowanych 
przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, wygłaszając referaty 
(Aleksandra Ruzikowska-Chmiel, Krystyna Horpynka-Starak, Andrzej Ko-
narski, prof. Mirosław Przyłęcki). Działania te miały na celu aktywne oddzia-
ływanie na zagospodarowanie przestrzenne w województwie, rozszerzenie 
sieci współpracy, a także rozpowszechnianie wiedzy w zakresie  planowania  
i użytkowania przestrzeni.
 W ramach działań międzynarodowych nawiązano kontakt z czeskim 
odpowiednikiem Towarzystwa Urbanistów Polskich – Asociace pro urbanismus  
a uzemni planovani České republiky  i jego wiceprezesem Vitem Řezačem. 
Członkowie oddziału wzięli udział w dwóch konferencjach w Prestojov (2001 
r.) i Litomeřicach (2002 r.) poświęconych procesom urbanizacji, m.in. prze-
kształcaniu terenów nieużytkowanych („Transformace nevužívaných území”  
– temat konferencji z 2002 roku). 

 Z inicjatywy prezesa oddziału, Andrzeja Konarskiego, przy udziale Gra-
żyny Grajek i Włodzimierza Szostka, będących wówczas członkami Komitetu  
Organizacyjnego Izby Urbanistów, na spotkaniu oddziału w dniu 12 lipca 2001 r.  
powołano grupę osób do organizacji Izby w regionie – tj. Zachodniej Okręgowej 
Izby Urbanistycznej. 26 lipca 2001 r., podczas spotkania w siedzibie Biura Urba-
nistycznego Ecoland, w oparciu o pełnomocnictwa Zarządu Głównego, prezes 
Oddziału TUP we Wrocławiu zaproponował Zespół Organizacyjny w składzie: 
przewodnicząca – Grażyna Grajek, wiceprzewodniczący – Fabian Jaskólski  
(zarazem reprezentant oddziału), sekretarz – Marek Wiland, członkowie 
– Włodzimierz Szostek, Grzegorz Kosturek, Witold Warczewski, Marek Ko-
złowski, Andrzej Hełdak, z pozostawieniem dwóch miejsc dla przedstawicieli  
sąsiednich województw. Można powiedzieć, że oddział TUP był „promotorem” 
powstania Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu. 
 Zjazd założycielski ZOIU odbył się już w następnym roku, 25 stycznia, 
we Wrocławiu, w Muzeum Architektury. Do władz ZOIU weszło kilku członków 
oddziału wrocławskiego: Włodzimierz Szostek jako przewodniczący Rady Izby,  
Marek Wiland jako zastępca, Fabian Jaskólski, Joanna Mierzejewska, prof.  
Tadeusz Zipser i Grzegorz Świtoń jako członkowie Rady. W pracach Komisji 
Kwalifikacyjnej uczestniczył również prof. Ryszard Żabiński.
 Należy podkreślić bardzo dobrą współpracę (i to nie tylko podczas 
tej kadencji, ale i następnych) pomiędzy Radą ZOIU a Zarządem i Oddziałem 
TUP we Wrocławiu. Na mocy podpisanego porozumienia Izba współfinanso-
wała środowiskowe spotkania oddziału, a członkowie Izby mieli pełne prawa 
uczestnictwa w nich. Oddział został również włączony do udziału w szkole-
niach, konferencjach i seminariach organizowanych przez ZOIU.
 Członkowie wrocławskiego oddziału TUP zabierali głos w wielu spra-
wach istotnych dla środowiska, dla oddziału, a także dla miasta i regionu. 
Stanowisko zajmowane przez TUP, SARP, SITK oraz SKZ często było wspólne. 
Wśród nich warte odnotowania jest wspólne pismo do Wojewody Dolnoślą-
skiego W. Krochmali w sprawie podjętej przez niego decyzji o dymisji dyrektora 
Wydziału Architektury i Budownictwa arch. Włodzimierza Szostka, wybitnego 
fachowca w dziedzinie urbanistyki. Pozostało ono niestety bez odpowiedzi.
 W ramach głównych działań statutowych członkowie oddziału uczest-
niczyli w pracach Komisji Urbanistyki i Architektury dla miasta Wrocławia 
oraz w komisjach miast i gmin Dolnego Śląska (Daniela Przyłęcka, Andrzej 
Konarski, Andrzej Nędzi, Włodzimierz Szostek, prof. Stanisław Wawrzyniak, 
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nistycznej w ramach Inicjatywy Współpracy Europejskiej INTERREG” 
– dr Magdalena Belof;
- spotkanie z Architektem Miasta, Piotrem Fokczyńskim,;
- przedstawienie zagadnień poruszanych na Ogólnopolskiej Konferencji 
Planowania Przestrzennego ARSENAŁ X w Toruniu – Aleksandra Ruzi-
kowska-Chmiel;
- spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa, Januszem Pezdą, na 
temat ważnych problemów czekających region w 2004 r.;
- spotkanie poświęcone kierunkom rozwoju Wrocławia, prezento-
wanym przez dyrektora Biura Rozwoju Wrocławia, dr. hab. Tomasza 
Ossowicza;
- spotkanie poświęcone strukturze przestrzennej małych miast Dolne-
go Śląska – dr hab. Robert Masztalski (hab., 2006 r.);
- spotkanie z Prezesem Towarzystwa, prof. Mieczysławem Kochanow-
skim, poświęcone omówieniu przygotowań do II wrocławskiego Kon-
gresu Urbanistyki Polskiej oraz Zjazdu i perspektyw działalności TUP  
w najbliższych latach;
- spotkanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Andrzejem Ku-
bikiem, poświęcone zagadnieniom urbanistycznym i konserwatorskim;
prezentację zachodniego odcinka Obwodnicy Śródmiejskiej i Mostu Mi-
lenijnego – generalny projektant dr inż. Marek Jagiełło;
- spotkanie z inż. Wojciechem Sozańskim, dyrektorem Zarządu Dróg 
i Komunikacji, połączone z prezentacją dwóch inwestycji realizowanych 
przez ZDiK – estakady Gądowskiej i Mostu Milenijnego;
- spotkanie z sekretarzem generalnym TUP, Stanisławem Furmanem, 
poświęcone omówieniu przygotowań do II Kongresu Urbanistyki Pol-
skiej;
- spotkanie poświęcone zagospodarowaniu przestrzennemu doliny 
Odry. Prezentowali: dyrektor WBU – Tomasz Polański, główny projek-
tant – Aleksandra Ruzikowska-Chmiel;
- spotkanie poświęcone kształtowaniu przestrzeni miejskiej na przy-
kładzie przedmieść wrocławskich – Piaskowego i Odrzańskiego  
– dr hab. Wanda Kononowicz. 

Łącznie w kadencji odbyło się 20 spotkań i szkoleń.
 Oddział nadal współpracował blisko ze stowarzyszeniami twórczymi na 
terenie Wrocławia, utrzymywane były także kontakty z urbanistami czeskimi.

KADENCJA 2003–2006
 
 10 czerwca 2003 r., tradycyjnie w klubie Muzyki i Literatury, odbyło 
się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału TUP we Wrocławiu. 
Wybrany został Zarząd w składzie: prezes – Andrzej Konarski, wicepre-
zesi – Aleksandra Ruzikowska-Chmiel (sprawy „wewnętrzne” oddziału), 
Fabian Jaskólski (sprawy „zewnętrzne”), sekretarz – Dorota Szczygielska-
-Niemiec, skarbnik – Aleksander Dubiel, członkowie – Konrad Adamczuk,  
Krystyna Horpynka-Starak, Przemysław Nowacki, Daniela Przyłęcka, Grze-
gorz Świtoń. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: dr Bogdan Mikułowski 
– jako przewodniczący, prof. Jerzy Wyrzykowski i Marek Woźniak – jako 
członkowie.
 W trakcie kadencji z uwagi na rezygnację z funkcji (ze względów ro-
dzinnych) Doroty Szczygielskiej-Niemiec, obowiązki sekretarza przejął Kon-
rad Adamczuk. Po rezygnacji Aleksandra Dubiela (z uwagi na zajęcia zawodo-
we), skarbnikiem została Irena Łucka.
 Na wniosek Prezesa została powołana Rada Oddziału jako ciało dorad-
cze Zarządu. W jej skład weszli: Mieczysław Chudziakiewicz, Danuta Gessler,  
Barbara Kopeć, Joanna Mierzejewska, dr Mirosław Przyłęcki, Jerzy Ulanicki, 
Danuta Wielebińska, prof. Stanisław Wawrzyniak, prof. Ryszard Żabiński.
 Kontynuowano przyjętą w poprzednich kadencjach formę pracy Zarządu 
– postawiono na organizowanie środowiskowych spotkań szkoleniowych i in-
formacyjnych, pogłębiających integrację środowiska oraz doskonalenie warsz-
tatu planistycznego. W większym stopniu zwrócono uwagę na wprowadzenie 
do Towarzystwa absolwentów uczelni wrocławskich z kierunków gospodarka  
i planowanie przestrzenne oraz pokrewnych. W zebraniach oddziału uczest-
niczyli, także jak poprzednio, członkowie Izby Urbanistów oraz zaprzyjaźnio-
nych stowarzyszeń – SARP, SKS, SITK.
 We wrześniu 2003 r., na Walnym Zjeździe w Gdańsku, członek wro-
cławskiego oddziału, prof. Ryszard Żabiński, otrzymał godność Członka  
Honorowego TUP.
 Do ważniejszych spotkań i szkoleń tej kadencji, odbywających się 
tradycyjnie w Klubie Muzyki i Literatury, należy zaliczyć:

- spotkanie informacyjne o I Kongresie Urbanistyki Polskiej i Walnym   
Zjeździe TUP w Gdańsku we wrześniu 2003 r. – Andrzej Konarski;
prezentację tematu „Dolny Śląska w międzynarodowej współpracy pla-
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KADENCJA 2006–2009
 
 27 marca 2006 r., także w Klubie Muzyki i Literatury, odbyło się ko-
lejne Walne Zabranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału TUP we Wrocła-
wiu, na którym wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną, kontynuujące działania 
poprzedniej kadencji. Prezesem został Andrzej Konarski, wiceprezesami – 
Aleksandra Ruzikowska-Chmiel i Fabian Jaskólski, sekretarzem – Konrad 
Adamczuk, skarbnikiem – Irena Łucka, członkami Zarządu – Daniela Przy-
łęcka i Przemysław Nowacki.
 Komisja Rewizyjna została wybrana w składzie: przewodniczący  
– dr Bogdan Mikułowski, członkowie – Zbigniew Sobek, Marek Woźniak, 
prof. Jerzy Wyrzykowski. Dalej istniała Rada Oddziału w składzie takim sa-
mym jak w poprzedniej kadencji.
 Ważnym wydarzeniem w życiu oddziału były II Kongres Urbanisty-
ki Polskiej i Walny Zjazd Towarzystwa, które odbyły się we wrześniu 2006 
r. we Wrocławiu. Członkowie oddziału zaangażowani byli w ich organizację  
i prowadzenie. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Kongresu zo-
stał Grzegorz Roman (ówczesny dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia). Z kolei, 
 Janusz Korzeń z Oddziału TUP w Jeleniej Górze został przewodniczącym Zjaz-
du, współprzewodniczącym był dr hab. Tomasz Ossowicz, a sekretarzem – 
Aleksandra Ruzikowska-Chmiel, oboje z wrocławskiego oddziału. 
Za organizację Zjazdu odpowiadał prezes Oddziału TUP we Wrocławiu, Andrzej 
Konarski. Zjazd został zorganizowany ze środków oddziału, bez uszczuplania 
konta Towarzystwa. Zarówno wrocławski Kongres, jak i Zjazd, zostały wyso-
ko ocenione przez uczestników. Należy podkreślić duży wkład przewodniczą-
cego Komisji Organizacyjnej Kongresu Urbanistycznego, Grzegorza Romana, 
wówczas dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta,  
w organizację Kongresu i pomoc przy organizacji Zjazdu, który odbył się w Sali 
Sesyjnej Rady Miejskiej w Nowym Ratuszu. Ważną rolę odegrała także Irena 
Łucka, skarbnik oddziału, która odpowiadała za finanse Kongresu i Zjazdu.
 Decyzją Zjazdu godność Członka Honorowego TUP otrzymał Janusz 
Korzeń (Oddział Jelenia Góra). Aleksandra Ruzikowska-Chmiel odznaczona 
została Złotą Odznaką Honorową TUP.
 Podstawową działalnością oddziału pozostała organizacja spotkań 
środowiskowych. 

 Przedstawiciele oddziału uczestniczyli w obchodach 60-lecia Politech-
niki Wrocławskiej, przesłano listy gratulacyjne do Jego Magnificencji Rektora 
Politechniki. Prezes Andrzej Konarski włączył się do organizacji budowy po-
mnika prof. Jana Różyckiego, wychowawcy wielu pokoleń drogowców, przed 
trzydziestu laty prezesa Oddziału TUP we Wrocławiu (pomnik, projektu i wy-
konania prof. Romana Pawelskiego, stoi na dziedzińcu gmachu głównego (bud. 
A-1) Politechniki Wrocławskiej).
 Przedstawiciele oddziału aktywnie włączyli się do prac organizacyjnych 
i merytorycznych przy organizacji II Kongresu Urbanistyki Polskiej, który miał 
się odbyć w 2006 r. we Wrocławiu. W Komitecie Organizacyjnym działali: mgr 
Grzegorz Roman – jako przewodniczący, dr hab. Tomasz Ossowicz, Andrzej 
Konarski, Aleksandra Ruzikowska-Chmiel, Marek Wiland, Irena Łucka – jako 
członkowie oraz w Radzie Programowej – prof. Tadeusz Zipser jako przewod-
niczący oraz dr hab. Tomasz Ossowicz i Włodzimierz Szostek – jako członko-
wie.
 Członkowie oddziału uczestniczyli w posiedzeniach komisji urba-
nistycznych Wrocławia, województwa, miast i gmin Dolnego Śląska (Danu-
ta Gessler, Krystyna Horpynka-Starak, Fabian Jaskólski, Joanna Kiniorska,  
Andrzej Konarski, Andrzej Nędzi, Włodzimierz Szostek, prof. Tadeusz Zipser), 
także w seminariach i szkoleniach organizowanych przez Zachodnią Izbę.
 Dużą pomocą ze strony Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego była 
możliwość korzystania z sali konferencyjnej na posiedzenia Zarządu i Rady 
Oddziału oraz użyczenie adresu dla korespondencji.
 Warto odnotować również, że dzięki staraniom członka TUP,  
dr Bogdana Mikułowskiego, w II wydaniu Encyklopedii Wrocławia znalazło się 
krótkie hasło dotyczące wrocławskiego oddziału TUP.
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ście i województwie – dr Jan Pyś, dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej;
prezentacja programu prac Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego przez 
arch. Janusza Korzenia, nowo powołanego dyrektora Biura;
- dyskusja na temat etyki urbanistów i architektów – spotkanie z arch. 
Markiem Wilandem, przewodniczącym ZOIU;
- narodziny wielkomiejskiej dzielnicy Wrocławia – przedmieścia Piasko-
we i Odrzańskie – dr hab. Wanda Kononowicz (prof., 2009 r);
- rzeka Odra a powstanie miasta, pierwsze wieki Wrocławia – dr Anna 
Sutowicz;
- plany przebudowy Wrocławia w związku z EURO 2012 – dr arch. Jacek 
Barski, dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta 
Wrocławia;
prezentacja eksperckiej koncepcji przestrzennego zagospodarowania 
kraju – arch. Janusz Korzeń;
- problemy wydobycia i transportu surowców skalnych w województwie 
dolnośląskim – dr Maciej Zathey;
- demokracja uczestnicząca i Internet – szansa czy zagrożenie dla pla-
nowania przestrzennego – Łukasz Medeksza;
- program nowego pisma „Przegląd Urbanistyczny” zaprezentowany 
przez jego redaktora, arch. Janusza Korzenia. Pismo powstające z popar-
ciem Zarządu Oddziału TUP we Wrocławiu;
- informacje dotyczące przygotowywanego przez oddział Forum Metro-
politalnego – Janusz Korzeń, Andrzej Konarski.

 Należy zauważyć, że chociaż we Wrocławiu istniały w tym czasie dwa 
znaczące ośrodki urbanistyczne – Biuro Rozwoju Wrocławia i Wojewódzkie 
Biuro Urbanistyczne, to większość urbanistów pracowało w małych biurach  
i pracowniach, wielu było też na emeryturze. Ważnym aspektem było i jest zatem 
utrzymanie więzi ze środowiskiem, uzyskanie informacji dotyczących miasta, 
regionu, aktualnych problemów warsztatowych, czy choćby spotkania z kole-
żankami i kolegami, z którymi przepracowało się większość życia. Pozwala na to 
właśnie organizacja otwartych spotkań branżowych, którą zajmuje się oddział, 
jak i funkcjonowanie i wspieranie miejsc przychylnych branży, jak np. Klub Mu-
zyki i Literatury we Wrocławiu, dający wielokrotnie wyraz swojej gościnności.
 Podczas kadencji 2006–2009 w dalszym ciągu utrzymywano kontakt  
z czeskim stowarzyszeniem urbanistycznym. Delegacja TUP-u wzięła udział  

W tej kadencji odbyło się 28 spotkań, oto tematy niektórych:
- przedstawienie programu pracy oddziału na najbliższe trzy lata  
   kadencji –  Andrzej Konarski, prezes oddziału; domy na wodzie  
   – Kamil Zaremba, inwestor domu i jego przyszły mieszkaniec;
- problemy rozwoju województwa dolnośląskiego  
   – mgr Ewa Nowakowska, wicedyrektor Departamentu Rozwoju  
    Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego;
- projekt koncepcyjny północnego odcinka Obwodnicy Śródmiejskiej  
– dr inż. Marek Jagiełło, generalny projektant trasy;
- zależność rozwiązań przestrzennych a poczucie bezpieczeństwa   
   mieszkańców – dr Beata Warczewska z Katedry Gospodarki  
   Przestrzennej Akademii Rolniczej we Wrocławiu;
- strategiczne pozycjonowanie Wrocławia w konstelacji miast  
   środkowoeuropejskich – dr Maciej Zathey;
- zagadnienia bezpieczeństwa w mieście a rozwiązania urbanistyczne  
   – gen. Janusz Ornatowski, b. członek RM ds. bezpieczeństwa,  
    asp. Andrzej Słotwiński, nadkom. Adam Skrzypek z Komendy Miejskiej 
    Policji;
- aktualne problemy zagospodarowania przestrzennego miasta  
    – inż. Elżbieta Góralczyk, przewodnicząca Komisji Gospodarki  
    Przestrzennej Urzędu Miasta Wrocławia;
- metody nauczania urbanistyki na Politechnice Wrocławskiej  
    – dr hab. arch. Robert Masztalski;
- rzeka Odra w 10-lecie powodzi we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku  
   – inż. Stefan Bartosiewicz z RZGW Wrocław;
- odbudowa i rozwój Wrocławia w planach zagospodarowania prze-
strzennego z lat 1945-1994; spotkanie z arch. Danielą Przyłęcką, autorką 
publikacji wydanej przy wsparciu oddziału TUP. Prócz historii urbanisty-
ki wrocławskiej z bogactwem ilustrujących ją planów i studiów, zawarte 
zostały w niej sylwetki autorów planów, wybitnych urbanistów wrocław-
skich;
- dyskusja dotycząca rozwiązań przestrzennych rejonu Placu 
    Społecznego, w oparciu o wyróżnione w konkursie prace zespołów:  
    BRW (arch. P. Cichocki, inż. M. Kozłowska) i Bipro-Geo 
    (dr inż. M. Jagiełło, prof. arch. W. Wawrzyniak, A. Konarski);
- problemy żeglugi na Odrze a zagospodarowanie przestrzenne w mie-
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 W kolejnych latach kontynuowano środowiskowe spotkania w przyja-
znym Klubie Muzyki i Literatury, organizowano Fora Metropolitalne, współ-
organizowano debaty o mieście w Sali Sesyjnej RM Wrocławia. Prowadzono 
prace nad Strategią Wsparcia Rozwoju Wałbrzycha i Forum Aglomeracji Wał-
brzyskiej, wydawano „Przegląd Urbanistyczny”. Członkowie oddziału aktyw-
nie uczestniczyli w komisjach urbanistyczno-architektonicznych. Działania  
te stanowiły główne osiągnięcia wrocławskiego oddziału TUP w kadencji 
2009–2012.
 Na Walnym Zjeździe Oddziału zostały wybrane nowy Zarząd i Ko-
misja Rewizyjna. Ustalono skład Zarządu: prezes – Andrzej Konarski, wi-
ceprezesi – Aleksandra Ruzikowska-Chmiel (sprawy „wewnętrzne”), 
dr Izabela Mironowicz (sprawy „zewnętrzne”), sekretarz – Łukasz Medek-
sza, skarbnik – Irena Łucka, członkowie – Przemysław Nowacki, Borysław 
Zatoka. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: przewodniczący – dr Bogdan 
Mikułowski, członkowie – Zbigniew Sobek, Marek Woźniak, prof. Jerzy 
Wyrzykowski. Skład Rady Oddziału został poszerzony o Konrada Adamczu-
ka, Fabiana Jaskólskiego, Danielę Przyłęcką i Marka Wilanda.
 Przedstawiciele oddziału, Michał Ciesielski, Andrzej Konarski, Łukasz 
Medeksza, dr Izabela Mironowicz i dr hab. Tomasz Ossowicz, uczestniczyli  
w III Kongresie Urbanistyki Polskiej w Poznaniu w dniach 3-4 września 2009 
r. oraz w dniach następnych w XV Walnym Zjeździe TUP. Andrzej Konarski 
był współprowadzącym Zjazdu. Izabela Mironowicz weszła w skład Zarządu 
Głównego, a Łukasz Medeksza wybrany został członkiem Komisji Rewizyjnej. 
W posiedzeniach rozszerzonego Zarządu Głównego, tzw. Kolegium TUP, po-
dobnie jak w poprzedniej kadencji, brał udział prezes Andrzej Konarski. Zjazd 
nadał godność Członka Honorowego profesorowi Tadeuszowi Zipserowi,  
wybitnemu urbaniście, jednemu z pierwszych członków wrocławskiego od-
działu (od 1971 r.), członkowi Zarządu Oddziału w kadencji 1971-1973.
 W trakcie kadencji zorganizowane zostały I, II i III Forum Metropo-
litalne. Inicjatorami byli Janusz Korzeń i Łukasz Medeksza, organizatorem  
– Zarząd Oddziału, z dużą pomocą ze strony Urzędu Marszałkowskiego  
i Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego. Powołana przez Zarząd Oddziału 
Rada Programowa pracowała pod przewodnictwem prof. Jana Waszkiewicza.
 

w konferencji na temat rozwoju kolei w Czechach i zaprezentowała refera-
ty Konrada Adamczuka i Andrzeja Konarskiego na tożsamy temat dotyczący 
Polski. Zorganizowano wycieczkę techniczno-poznawczą do Ołomuńca, Brna 
(spotkanie z przedstawicielami miejscowej pracowni urbanistycznej) i Wiednia 
(niestety ze szczupłą reprezentacją oddziału). 
W ramach współpracy ze środowiskami akademickimi, przedstawiciele od-
działu wzięli udział w uroczystościach inauguracji roku akademickiego na Po-
litechnice Wrocławskiej oraz w spotkaniu ze studentami kierunku Gospodarka  
Przestrzenna na Akademii Rolniczej na temat „Co to jest TUP?”.
 Nadal bliska była współpraca z Zachodnią Okręgową Izbą Urbanistów, 
kontynuowane było porozumienie o współpracy. Członkowie oddziału uczest-
niczyli w spotkaniach Lobbingu Odrzańskiego przy Civitas Christiana, pre-
zentując tematy związane z Odrą i planami zagospodarowania jej dorzecza  
i regionu (Aleksandra Ruzikowska-Chmiel, Aleksandra Sieradzka-Stasiak,  
Andrzej Konarski.

fot.11 Fragment broszury informacyjnej z II Kongresu Urbanistyki Polskiej  
zorganizowanego w dniach 6-8 września 2006 r. we Wrocławi. 
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nad „Przeglądem”), a redakcją kierował Janusz Korzeń. W tej kadencji ukazały 
się trzy numery, mające łącznie prawie 200 stron. Wśród rozmówców na jego 
łamach gościli m.in. członek honorowy TUP – prof. Tadeusz Zipser i prezes TUP 
– prof. Tadeusz Markowski.
 Podobnie jak w poprzednich kadencjach, podstawowa działalność Za-
rządu dalej skupiała się na organizacji spotkań środowiskowych, integrujących 
środowisko urbanistów i podnoszących ich kwalifikacje. 

W tym okresie odbyło się 30 spotkań, oto tematy ważniejszych z nich:
- omówienie III Kongresu Urbanistyki Polskiej i XV Walnego Zjazdu TUP  
w Poznaniu – Andrzej Konarski, Łukasz Medeksza;
- plany rozwoju przestrzennego Wrocławia – dr arch. Jacek Barski, dyrek-
tor Departamentu Architektury i Rozwoju;
- wytyczne kierunkowe do kształtowania sieci drogowej i kolejowej  
w województwie dolnośląskim – dr Maciej Zathey (wspólne z Oddziałem 
SITK);
- współpraca oddziału TUP z Radą Miejską Wrocławia – spotkanie z Prze-
wodniczącym Rady, dr Jackiem Ossowskim;
- małe interwencje – wielkie konsekwencje. O wpływie zmian w tkance 
miejskiej na kształt systemu komunikacyjnego – Marek Wiśniewski;
- problemy komunikacyjne Wrocławia (zebranie wspólne z Oddziałem 
SITK);
- zieleń a komunikacja w miastach; komentarz do autorskich wytycznych 
projektowania zieleni w miastach – dr Elżbieta Szopińska z Akademii 
Rolniczej we Wrocławiu;
- miasto dla ludzi – Marek Zalewski;
- z doświadczeń inspektora nadzoru budowlanego – Jacek Miller;
- projekt i realizacja nowej części DH „Renoma” – Zbigniew Maćków, 
główny projektant;
- uwagi do planów miejscowych wykonywane przez urbanistów – Prze-
mysław Nowacki,  Zbigniew Jakubek;
- prezentacja prac projektowych nad Autostradową Obwodnicą Wrocławia 
– inż. Marek Suchy – generalny projektant;
- informacja dot. strategii Wałbrzycha – Łukasz Medeksza;
- uwagi do prac komisji urbanistyczno-architektonicznych w wojewódz-
kie dolnośląskim – Jerzy Chmiel;

Tematami poszczególnych spotkań były:
- I Forum (25 czerwca 2009 r.) – „Ku wrocławskiej metropolii – bilans 
dziesięciu lat dyskusji”;
- II Forum (17 i 18 czerwca 2010 r.), połączone z wyjazdowym zebraniem 
ZG TUP – „Metropolitalny Wrocław”;
- III Forum (10 czerwca 2011 r.) – „Aglomeracje Polski Zachodniej – pro-
blemy, sukcesy, wyzwania”.
Należy dodać, że przygotowywano także IV Forum, które odbyło się już  
w nowej kadencji – 13 czerwca 2012. Jego tematem przewodnim było: 
„Miasto u wód. Wrocławski Obszar Metropolitalny jako uzdrowisko”.

O życiu i twórczości Romana Felińskiego opowiedział jego biograf – prof. Jakub 

Lewicki, autor książek „Roman Feliński – architekt i urbanista. Pionier nowocze-

snej architektury” i „Między tradycją a nowoczesnością. Architektura Lwowa lat 

1893-1918”.

 Wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Wrocławia i Towarzy-
stwem Upiększania Miasta Wrocławia oddział zorganizował 7 debat o Wro-
cławiu, w których uczestniczyli mieszkańcy miasta. Spotkania odbywały się  
w Sali Sesyjnej RM Wrocławia. Tematy spotkań, które odbyły się od lutego 2010 r.  
do lipca 2011 r. to:

– Wrocławskie pomniki – jakie są, jakie powinny być;
– Metro w Metropolii;
– Czyje miasto?;
– Wrocław śmieciami stoi!;
– Wrocław – autonomiczna metropolia;
– Obywatelskie grupy wpływu we Wrocławiu; 
– Czyj Rynek?

W tej kadencji rozpoczęto wydawanie nowego zawodowego czasopisma  
– „Przeglądu Urbanistycznego”. Pierwszy numer pojawił się w 2009 roku. 
Podnosiło ono problematykę planowania i gospodarki przestrzennej w wymia-
rze krajowym, a także regionalnym i lokalnym. Jego wydawcą był wrocławski  
oddział TUP, przy aprobacie i współpracy ZG TUP (od 2013 r. ZG przejął patronat 
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- przygotowanie wstępu do dyskusji dotyczącej Strategii dla Wyspy Sło-
dowej (Łukasz Medeksza).

Przedstawiciele oddziału wielokrotnie uczestniczyli w uroczystościach zwią-
zanych z inauguracją roku akademickiego na Politechnice Wrocławskiej i jej 
Wydziale Architektury, jak również byli obecni podczas wręczania dyplomów 
absolwentom Wydziału Architektury.

- strategia dla Wyspy Słodowej – Łukasz Medeksza;
- o współczesnym myśleniu urbanistycznym – dr Izabela Mironowicz;
- krótka historia urbanistyki wrocławskiej po 1945 r. – Aleksandra Ruzi-
kowska-Chmiel.

Szeroka była również działalność „zewnętrzna” członków Zarządu i oddziału. 
Warto odnotować m.in.:

- otrzymanie stanowiska sekretarza generalnego AESOP (Europejskie 
Stowarzyszenie Szkół Planistycznych) przez dr arch. Izabelę Mironowicz 
(od lipca 2010 r.); 
- udział w styczniu 2010 r. w targach o tematyce urbanistycznej „BUDMA” 
w Poznaniu, połączony z zebraniem ZG TUP (Andrzej Konarski);
- uczestnictwo w seminarium organizowanym na Uniwersytecie Przy-
rodniczym w październiku 2010 r., w związku z 10-leciem istnienia kie-
runku studiów Architektura Krajobrazu (Aleksandra Ruzikowska-Chmiel, 
Andrzej Konarski);
- udział w seminarium „Architektura bez granic”, organizowanym przez 
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej 25 listopada 2010 r.,  
w związku z 65-leciem Wydziału (Andrzej Konarski);
- uczestnictwo w konferencji poświęconej rozwojowi Aglomeracji Wał-
brzyskiej (Łukasz Medeksza i Paweł Karpiński jako współautorzy Strategii 
Wsparcia Rozwoju Wałbrzycha oraz Andrzej Konarski);
- udział w cyklicznych konferencjach: Dolnośląskim Forum Politycz-
nym i Gospodarczym w Krzyżowej i Forum Samorządu Terytorialnego  
w Kudowie-Zdroju (Łukasz Medeksza i Borysław Zatoka);
- współorganizację debat z cyklu Habeas Lounge, związanych z rozwojem 
Wrocławia, a szczególnie poświęconych rewitalizacji Nadodrza (Łukasz 
Medeksza);
- organizację pod szyldem „Hipermiasto” cyklu warsztatów i wykładów 
dla działaczy pozarządowych, zatytułowanych „Obywatelska przestrzeń 
w europejskim Wrocławiu. Ćwiczenia z przyszłości miasta” (Łukasz Me-
deksza);
- uczestnictwo w konferencji „Spółki wodne szansą ochrony środowiska 
i bezpieczeństwa powodziowego powiatu kłodzkiego”, zorganizowanej  
w Kłodzku w listopadzie 2011 r. (Paweł Karpiński);
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W drugim dziesięcioleciu XXI w.
KADENCJA 2012–2015

 

 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału TUP we Wrocła-
wiu odbyło się w dniu 18 kwietnia 2012 r. w Klubie Muzyki i Literatury. Podczas 
Zebrania ustępujący prezes, Andrzej Konarski, złożył sprawozdanie z trzylet-
niej, mijającej kadencji. Kończąc kadencję, Zarząd rekomendował oddziałowi 
i nowemu Zarządowi kontynuację dotychczasowych działań i w miarę moż-
liwości – rozszerzanie ich. Złożył także podziękowania najbliższym współ-
pracownikom: Aleksandrze Ruzikowskiej-Chmiel, Irenie Łuckiej, dr Izabeli  
Mironowicz, Łukaszowi Medekszy, a także współpracującym wcześniej – Kry-
stynie Horpynce, Fabianowi Jaskólskiemu, Konradowi Adamczukowi, Jerzemu 
Ulanickiemu oraz Markowi Woźniakowi.
 Wybrano nowe władze oddziału w składzie: prezes – dr Izabela  
Mironowicz, wiceprezes – Łukasz Medeksza, sekretarz – Małgorzata Barty-
na-Zielińska, skarbnik – Michał Ciesielski, członkowie – Paweł Karpiński, 
Tomasz Wysoczański, Borysław Zatoka. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: 
jako przewodnicząca – Aleksandra Ruzikowska-Chmiel, jako członkowie – 
Konrad Adamczuk, Aleksander Dubiel, Justyna Kosturkiewicz. Komunikację 
internetową i mailową prowadzili: Małgorzata Bartyna-Zielińska, Krzysztof 
Bucher.
 W trakcie tej kadencji w IV Kongresie Urbanistyki Polskiej, który odbył 
się w Lublinie we wrześniu 2012 r., uczestniczył Andrzej Konarski. W XVI Wal-
nym Zjeździe Towarzystwa, który odbył się po zakończeniu Kongresu, uczest-
niczyli: dr Izabela Mironowicz, Łukasz Medeksza, Paweł Karpiński, Małgorzata 
Bartyna-Zielińska. Do składu Rady TUP wybrany został Andrzej Konarski.
 W tej kadencji zebrania oddziału odbywały się początkowo w Klubie 
Muzyki i Literatury, a następnie, gdy Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne prze-
kształciło się w Instytut Rozwoju Terytorialnego i uzyskało nową siedzibę przy  
ul. Dawida nr 1a, zostały przeniesione do siedziby Instytutu. 
 Działalność oddziału była w tym okresie bardzo różnorodna. Członko-
wie TUP (Andrzej Konarski, Paweł Karpiński, Łukasz Medeksza) wykonali dla 
Urzędu Miasta Kłodzka projekt Strategii Rozwoju Miasta, prowadzili działania 
na rzecz odbudowy wieży na Śnieżniku i ratowania zabytków Lądka-Zdroju.  
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fot.12 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Romana Felińskiego – 22 marca 2013 r.
Fot. Łukasz Medeksza

fot.13 Seminarium o powojennej urbanistyce – 2013 r. Prowadzi prof. T. Zipser
Fot. Łukasz Medeksza 

no. Plany zagospodarowania przestrzennego, koncepcje oraz projekty urbanistyczne  
i architektoniczne a ich realizacja w latach 1945-1989”. W 2014 roku Andrzej Konar-
ski wydał książkę „604 zagadki o Wrocławiu” (wyd. eMKa)
 Oddział prowadził współprace z wieloma instytucjami, m.in. z: Radą 
Miejską Wrocławia, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskie-
go, Wojewódzkim Biurem Urbanistycznym, Biurem Rozwoju Wrocławia,  
Zachodnią Okręgową Izbą Urbanistów, Stowarzyszeniem Architektów Polskich,  

W 2014 r. kierowali opracowaniem „Analiza potencjałów kulturowych, społecz-
nych, przestrzennych, krajobrazowych Lewina Kłodzkiego”.
 Wraz z zaproszonymi projektantami, zainteresowanymi mieszkań-
cami i władzami miasta stworzono koncepcję deptaka w Karpaczu. W tym celu 
zorganizowano serię warsztatów oraz konkurs planistyczny. Pracami kierował  
Michał Ciesielski.
 W ramach współpracy z Infopunktem Nadodrze – Łokietka 5 członkowie 
oddziału wzięli udział w prowadzonym przez Fundację Dom Pokoju projekcie, 
którego efektem jest tzw. „Masterplan 60+”, tj. strategia działania na rzecz osób 
starszych na wrocławskim Nadodrzu. Te propozycje są już realizowane.
 Zorganizowano IV, V i VI Forum Metropolitalne. W ramach projektu 
„Analysis of implementing multi-level governance in four chosen urban func-
tional areas in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia”, finanso-
wanego z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, zorganizowano  
V Forum Metropolitalne (5FM), z udziałem partnerów z Czech, Słowacji, Wę-
gier, Austrii i Polski. We współpracy z Instytutem Rozwoju Terytorialnego  
wydano publikację podsumowującą to przedsięwzięcie.
 22 marca 2013 roku na Wydziale Architektury Politechniki Wrocław-
skiej odbyło się seminarium z okazji 90–lecia TUP zatytułowane „Miasto to nie 
skansen. Burz – twórz – remiksuj. Czego uczy nas twórcza odbudowa znisz-
czonego miasta”, prowadzone przez dr Izabelę Mironowicz. Podczas semi-
narium, we współpracy z Radą Miejską Wrocławia, przypomniano postać ar-
chitekta Romana Felińskiego, pierwszego prezesa Towarzystwa Urbanistów 
Polskich. Wrocławski oddział TUP uczcił 60. rocznicę jego śmierci poprzez orga-
nizację seminarium, a także odsłaniając pamiątkową tablicę na kamienicy przy  
ul. Smoluchowskiego 22, gdzie po wojnie mieszkał Roman Feliński. Pochodzący 
ze Lwowa wybitny architekt i urbanista jest pochowany we Wrocławiu na cmen-
tarzu św. Wawrzyńca. 
Podejmowano wiele inicjatyw związanych z uczelniami wyższymi. Podobnie jak 
w latach poprzednich, objęto patronatem konferencje organizowane przez koła 
studenckie. Wsparciem merytorycznym i patronatem objęto m.in. projekt stu-
dentów Uniwersytetu Opolskiego „Przestrzenie w sieci”. Współorganizowano 
międzynarodowe warsztaty studenckie SUSREG dla młodych planistów pod kie-
rownictwem kol. Anny Bocian.
 W 2012 r., nakładem wydawnictwa Atut i przy wsparciu SARP-u, ukazała 
się książka naszej koleżanki Danieli Przyłęckiej „Nie od razu Wrocław odbudowa-
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oraz dwa równorzędne wyróżnienia II stopnia:
- za pracę pt. „Idea osiedla społecznego a współczesne osiedla mieszkanio-
we” autorstwa Agnieszki Kamizelich,
- za pracę pt. „Nowa jakość przestrzeni publicznych w miejscowości Ma-
lanów wraz z koncepcją nowego zagospodarowania wybranego obszaru” 
autorstwa Pauliny Płóciennik.

 W lutym 2015 roku grupa studentów wraz z facylitatorami metody 
„Planning for Real”, czyli osobami udrażniającymi procesy łączności między 
grupami społecznymi, prowadziła konsultacje społeczne w ramach Laborato-
riów Obywatelskich. Spotkania warsztatowe miały wspomóc lokalne społecz-
ności w zmianie oblicza wrocławskich osiedli i pomóc w przygotowaniu wnio-
sków do corocznej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego (WBO). 
Towarzystwo Urbanistów Polskich we Wrocławiu wraz z Magistratem, Insty-
tutem Rozwoju Terytorialnego oraz lokalnymi liderami poznawało potrze-
by mieszkańców. Koordynatorem z ramienia TUP-u była Małgorzata Barty-
na-Zielińska, która była również jednym z 7 facylitatorów. Projekt składał się  
z IV etapów i zakończył się w kolejnej kadencji oddziału  15 maja 2015 r.
 Pod koniec kadencji oddział liczył 69 członków, w tym 21 emerytów i 2 
członków honorowych. Nastąpił napływ młodych osób do Towarzystwa – przy-
jęto 19 nowych członków. Niestety nastąpiły też skreślenia i odejścia. Zawodowo 
wśród członków przeważali architekci, urbaniści i planiści przestrzenni.
 Trzeba przyznać, że dorobek tej kadencji był bardzo duży. Niestety 
pod koniec tego okresu zaistniały nieporozumienia wśród członków oddziału,  

w wyniku czego 3 osoby odeszły na własną prośbę.

fot.14 Laboratorium „Planning for Real” – 2015 r. Fot. Magda Wieczorek 

Politechniką Wrocławską, Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia. 
Członkowie naszego oddziału zasiadali, jak w poprzednich latach, jako eksperci  
w Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i Miejskiej Ko-
misji Urbanistyczno-Architektonicznej we Wrocławiu oraz odpowiednich  
komisjach w terenie. Koleżanka dr Izabela Mironowicz i Kolega Łukasz Medeksza 
otrzymali Srebrne Odznaki Honorowe Towarzystwa Urbanistów Polskich. 
 Wywiadów w mediach udzielali: prezes i wiceprezes oddziału oraz człon-
kowie Zarządu – Paweł Karpiński, Michał Ciesielski i Małgorzata Bartyna-Zie-
lińska. Współpracowano z kwartalnikiem OPIP, z Res Publica Nowa, Pryzmatem. 
Współpraca ta owocowała m.in. uczestnictwem członków w wydarzeniach or-
ganizowanych przez lub pod patronatem wydawnictw. 20 listopada 2013 roku,  
w siedzibie Fundacji Batorego w Warszawie, Łukasz Medeksza wziął udział w de-
bacie „Miasto. Partycypacja. Zarządzanie”, współorganizowanej przez Res Pu-
blikę Nową.
 W dniu 10 sierpnia 2014 roku weszły w życie przepisy deregulujące za-
wód urbanisty. Zgodnie z art. 29 oraz art. 30 ustawy z 9.5.2014 r. o ułatwieniu do-
stępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 
768, dalej DeregZawU) zniesiono samorząd zawodowy urbanistów oraz wpro-
wadzono 6-miesięczny okres na przeprowadzenie czynności likwidacyjnych.  
W ten sposób po 20 latach zrezygnowano z konieczności posiadania uprawnień 
i wiedzy zawodowej, w tym o: warunkach terenowych, ładzie przestrzennym, 
ochronie środowiska i dobru współmieszkańców, niezbędnych do wykonywania 
studiów i planów urbanistycznych.
 W 2014 roku wśród członków oddziału zrodził się pomysł przeprowa-
dzenia konkursu na najlepszą pracę dyplomową. Konkurs miał na celu promocję  
zawodu urbanisty i możliwości podejmowania różnych inicjatyw ukazujących in-
terdyscyplinarny charakter działalności TUP.
 Tytuł „Najlepszej pracy dyplomowej 2015” przyznano pracy pt. „Program 
rozwoju sektora usługowego w Trzebnicy” autorstwa Agnieszki Kempy. Przy-
znano także dwa równorzędne wyróżnienia I stopnia:

- za pracę pt. „Wrocławskie osiedla mieszkaniowe wzniesione w technolo-
giach uprzemysłowionych   analiza problemów i możliwości wdrożeń dzia-
łań rewitalizacyjnych” autorstwa Ewy Olejnik,
- za pracę pt. „Zróżnicowanie przestrzenne i funkcjonalne przestrzeni pu-
blicznych przy dworcach kolejowych we Wrocławiu” autorstwa Lidii Żół-
tańskiej,
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ropejskiego programu Erasmus+, dotyczącego zaangażowanej partycypacji 
społecznej, szczególnie w wymiarze lokalnym. Spotkania odbyły się w Silvi 
(Włochy), Gulbene (Łotwa), Saillans (Francja) oraz w Timisoarze (Rumu-
nia). Projekt rozpoczął się we wrześniu 2016 r. i zakończy w sierpniu 2018 r. 
W projekcie wzięło udział siedmiu partnerów z sześciu Europejskich krajów. 
 Dr Maciej Zathey oraz Małgorzata Świąder uczestniczyli w styczniu 
2016 r. w wizycie studyjnej w Silvi we Włoszech. Opowiedzieli o tym na spo-
tkaniu członków oddziału. Podczas wizyty studyjnej uczestnicy mieli możliwość  
zaznajomienia się z rozwiązaniami oraz dobrymi praktykami z zakresu włącza-
nia społeczności w procesy zarządzania środowiskiem i edukację ekologiczną.  
O uczestnictwie w warsztatach partycypacyjnych podczas drugiej wizyty  
studyjnej w Gulbene opowiedział Witold Osak.
 W 2016 r. zorganizowano dwa seminaria, w których czynny udział wzięli 
przedstawiciele wrocławskiego oddziału TUP: „Kultura w zarządzaniu miasta-
mi – innowacja, standard czy zmarnowana szansa?” oraz „»Smart Governan-
ce« w zarządzaniu lokalnym i regionalnym – praktyka czy mit?”. Poprowadziła  
je  Małgorzata Bartyna-Zielińska. 
 W dniach 8-9 października 2016 r. w Sokołowsku, kontynuując tradycję, 
wrocławski oddział TUP podjął się organizacji konferencji Forum Metropolital-
ne pt. „Na granicy. Sokołowsko jako przykład redefiniowania krajobrazu kul-
turowego”. Forum zostało zorganizowane z licznymi partnerami: Ośrodkiem 
Współpracy Polsko-Czesko-Słowackiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytu-
tem Rozwoju Terytorialnego, Fundacją Sztuki Współczesnej „In Situ”. Dyskusja 
toczyła się wokół zagadnień związanych z tożsamością i perspektywami roz-
woju ośrodków urbanistycznych ulokowanych poza obszarami metropolitalny-
mi dużych miast. Oddział TUP we Wrocławiu zorganizował specjalne warsztaty 
partycypacyjne dla mieszkańców Sokołowska i lokalnych liderów, gdzie badano 
ich preferencje co do kierunków rozwoju miejscowości.
 W kwietniu 2017 roku ogłoszono konkurs najlepszą pracę dyplomową  
z dziedziny urbanistyki (spośród obronionych w latach 2016–2017).
 12 kwietnia 2018 r. Zarząd Oddziału podjął uchwałę o złożeniu wniosków 
o nadanie tytułu członków honorowych dla najbardziej zasłużonych człon-
ków oddziału, w tym wieloletniego prezesa Andrzeja Konarskiego, koleżanek 
Aleksandry Ruzikowskiej-Chmiel i Danieli Przyłęckiej oraz kolegi Bogdana  
Mikułowskiego.
 20 kwietnia 2018 r., we współpracy z Instytutem Rozwoju Terytorial-

KADENCJA 2015–2018

 Zarząd i Komisja Rewizyjna zostały wybrane przez Walne Zebranie 
Członków w dniu 14 maja 2015 r. Na nowego prezesa oddziału została wybra-
na Małgorzata Bartyna-Zielińska. W skład Zarządu weszli: dr hab. Magdalena 
Belof – wiceprezes, Sabina Gontarewicz – sekretarz, Paweł Karpiński – 
skarbnik, Monika Sochańska, dr Maciej Zathey – członkowie. W styczniu 2016 
roku Paweł Karpiński złożył rezygnację z funkcji członka Zarządu, w związku 
z innymi obowiązkami. Do Komisji  Rewizyjnej zostali wybrani: Justyna Ko-
sturkiewicz – przewodnicząca,  dr Wawrzyniec Zipser, Konrad Adamczuk, 
Borysław Zatoka – członkowie. Borysław Zatoka w czerwcu 2015 roku złożył 
rezygnację z funkcji członka Komisji Rewizyjnej.
 Delegatami na Walny Zjazd Członków zostali wybrani: Michał Ciesiel-
ski, Małgorzata Bartyna-Zielińska, dr Izabela Mironowicz, Łukasz Medeksza,  
dr hab. Magdalena Belof, Grzegorz Roman, Andrzej Konarski, Monika Sochań-
ska. Ze względu na rezygnację dr Izabeli Mironowicz z członkostwa w oddziale 
wrocławskim, w dniu 3 sierpnia 2015 roku na Walnym Nadzwyczajnym Zebra-
niu Członków wybrano na jej miejsce innego delegata na Zjazd, został nim Pa-
weł Karpiński.
 Magdalena Belof została członkiem Rady TUP, a Łukasz Medeksza człon-
kiem Zarządu Głównego. Łukasz Medeksza został również oddelegowany przez 
Zarząd Oddziału do Rady ZIT. Zarząd Oddziału rozpoczął działalność w niejasnej 
sytuacji finansowej i w obliczu konfliktów wśród członków, szczególnie człon-
ków poprzedniego zarządu. Sytuacja jednak poprawiła się i ustabilizowała. Od-
dział wzrósł do 78 członków, w tym 18 Rzeczoznawców TUP. Oddział otworzył 
się bardziej na kontakty i działania zagraniczne.
 W dniach od 29 czerwca do 1 lipca 2016 r. we Wrocławiu zorganizowano, 
przy współpracy Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz miasta 
Wrocławia, międzynarodowe warsztaty urbanistyczne CUPA (Cooperative Urban 
Planning Approaches). W warsztatach udział wzięło 30 osób, w tym członkowie 
oddziału. Zaproszeni goście z kilku krajów europejskich prezentowali zrealizo-
wane przykłady i metody przekształceń śródmiejskich terenów pokolejowych. 
W ramach warsztatu projektowego wypracowano wizję zagospodarowania nie-
użytkowanych obszarów kolejowych w dzielnicy Huby we Wrocławiu.
 Nasi członkowie mieli możliwość uczestniczenia w międzynarodo-
wych warsztatach w ramach projektu Be:In, finansowanego w ramach eu-
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fot.15 Be:In, Silvi – styczeń 2017 Fot. Fanpage Projektu Be:In

fot.16 Warsztaty Coffee With Politicians w Gulbene – maj 2017 r. Fot. Daiga Muktupāvela 

nego, zorganizowane zostało Metropolitalne Forum Rowerowe. Nie doszło do  
organizacji przygotowywanego Kolejowego Forum Metropolitalnego ze wzglę-
du na restrukturyzację PKP.
 W kadencji 2015-2018 odbyło się w sumie 17 spotkań z członkami  
oddziału, w tym warsztaty poświęcone jakości i ochronie powietrza atmosfe-
rycznego prowadzone przez Pawła Karpińskiego oraz spotkanie i dyskusja do-
tyczące projektu kodeksu urbanistyczno-architektonicznego.
 Kontynuowano współprace z wieloma instytucjami, uczelniami, stu-
denckimi kołami naukowymi oraz z innymi oddziałami TUP (w Katowicach, 
Jeleniej Górze i Poznaniu). Członkowie oddziału, podobnie jak w latach poprzed-
nich, zasiadali jako eksperci we wrocławskiej Miejskiej Komisji Urbanistyczno-
-Architektonicznej oraz odpowiednich komisjach w terenie. Oddział opiniował 
i komentował bieżące wydarzenia i działania organów rządu i samorządu, był 
obecny w lokalnych mediach.
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fot.17 Spotkanie kończące projekt Be:In, IRT, Wrocław – 2018 r. 
Fot. Małgorzata Świąder

fot.18  Okładki kompendium oraz broszury dołączonej do polskojęzycznej wersji  
kompendium dobrych praktyk, opracowanych w ramach projektu Be:In 

Źródło: TUP, Oddział Wrocław

 KADENCJA 2018–2021

 Zarząd Oddziału pod przewodnictwem Małgorzaty Bartyny-Zielińskiej 
rozpoczął w kwietniu 2018 r. pracę w sytuacji stabilnej. W skład Zarządu weszli: 
dr hab. Magdalena Belof (wiceprezes), Małgorzata Świąder (sekretarz), Wi-
told Osak (skarbnik), Aleksandra Ruzikowska-Chmiel (członek), Zbigniew 
Tyczyński (członek), Magdalena Wieczorek (członek). W skład komisji  
rewizyjnej weszli: Justyna Kosturkiewicz (przewodnicząca), Paweł Karpiń-
ski (członek), Konrad Adamczuk (członek). Zebrania Zarządu odbywały się 
głównie w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego (ul. Dawida 53/55), na 
Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, a także w lokalu „Wytwór-
nia” (ul. Bogusławskiego). Z powodu braku własnej siedziby, oddział TUP ko-
rzystał z gościnności partnerów, szczególnie Instytutu Rozwoju Terytorial-
nego, co było możliwe dzięki pomocy kolegi dr. Macieja Zatheya, dyrektora 
IRT. Oprócz spotkań, Zarząd utrzymywał ze sobą oraz członkami stały kon-
takt mailowy, a przeważająca część uchwał została przegłosowana sposobem 
elektronicznym. Łącznie podczas kadencji 2018–2021 Zarząd zebrał się 12 razy  
i przyjął 29 uchwał.
 Nową kadencję Oddział Wrocław rozpoczął licząc 80 członków. W trakcie  
kadencji przyjęto dwóch nowych członków. Przez całą kadencję skreślonych 
zostało 15 członków, na własny wniosek bądź z powodu zaległości w płaceniu 
składek. Dwóch członków poprosiło o zawieszenie w prawach członka. Przy 
końcu kadencji oddział liczył 65 członków.
 Kadencja Zarządu rozpoczęła się od przygotowania spotkania kończącego  
realizację międzynarodowego projektu Be:In, finansowanego w ramach pro-
gramu Erasmus+. Projekt rozpoczął się we wrześniu 2016 r. i zakończył  
w sierpniu 2018 r. we Wrocławiu. W projekcie brało udział siedmiu partnerów  
z sześciu europejskich krajów: miasto Billere – koordynator projektu (Fran-
cja), miasto Saillans (Francja), miasto Silvi (Włochy), miasto Gulbene (Łotwa),  
Oddział TUP we Wrocławiu (Polska), Istiea-Aedipsos (Grecja) i Instytut Mię-
dzynarodowy w Timisoarze (Rumunia). Kierownikiem projektu ze strony od-
działu TUP była Małgorzata Bartyna-Zielińska. 
 Efektem projektu była broszura przygotowana w językach polskim i an-
gielskim, w której opracowanie zaangażowane były koleżanki Małgorzata Bar-
tyna-Zielińska, Małgorzata Świąder i Magdalena Wieczorek. Broszura została 
przesłana do wszystkich członków oddziału.
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interesowaniem oraz dotyczyły rozmaitych tematów z zakresu planowania  
i zagospodarowania przestrzennego.

W kadencji 2018-2021 odbyło się 12 spotkań członków oddziału, w tym 7 sta-
cjonarnie:

- 21.05.2018 – Temat: „Kierunki rozwoju oddziału oraz walny zjazd TUP”;
- 24.10.2018 – Temat: „MPZP vs. NATURA 2000 – o projektowaniu w chro-
nionym krajobrazie Doliny Dzikiej Orlicy na podstawie wybranych przy-
kładów”. Gościem specjalnym był Paweł Żyła z Opola, specjalista ds. OOŚ, 
który opowiedział o problematyce ochrony przyrody obszarów Natura 2000  
w procesach inwestycyjnych;
- 21.11.2018 – Temat: „Współczesne podejścia do retencjonowania wody 
opadowej w miastach i efektywnych zastosowaniach metod retencji  
w praktyce urbanistycznej”, dr hab. inż. Paweł Licznar, profesor Politech-
niki Wrocławskiej;
- 23.01.2019 – Temat: „Planowanie miasta a smog”, dr Maciej Zathey;
- 17.04.2019 – Temat: „Plan zwiększenia retencji powodziowej w Kotlinie 
Kłodzkiej”, Zbigniew Tyczyński. Wręczenie nagród w konkursie na naj-
lepszą pracę dyplomową z zakresu planowania i zagospodarowania prze-
strzennego. Przyznano następujące nagrody:

- Grand Prix otrzymał Piotr Kryczka za pracę „Scenariusze loka-
lizacji zespołów budownictwa wysokościowego we Wrocławiu”, 
promotor  – prof. dr hab. inż. arch. Robert Masztalski, Politechnika 
Wrocławska, Wydział Architektury;
- II miejsce zajęły Karolina Duda i Patrycja Gałkiewicz za pracę 
„Na styku Alei Jerozolimskich i kolei średnicowej w Warszawie – 
przestrzenie publiczne wokół przystanków osobowych”, promo-
tor – dr inż. arch. Dariusz Dziubiński, Politechnika Wrocławska, 
Wydział Architektury;
- III miejsce zajęła Emilia Karwowska-Łasocha za pracę „Re-
witalizacja urbanistyczna Frampola jako upamiętnienie historii 
miasta”, promotor – dr inż. arch. Roman Rutkowski, Politechnika 
Wrocławska, Wydział Architektury.

Wyróżnienia przyznano:
- Kindze Borkowskiej-Liśkiewicz za pracę „Symulacyjna ocena 
wpływu układu sieci komunikacyjnej na potencjał rozwojowy wy-

 Zainteresowaniem cieszył się także konkurs na najlepszą pracę dyplo-
mową z zakresu planowania przestrzennego. W trakcie trwania kadencji 2018- 
2021 Sekretarz Zarządu zaangażowała się w pozyskiwanie sponsorów, którzy  
zagwarantowali m.in. szkolenia specjalistyczne dla laureatów konkursu.  
Sponsorami konkursu byli: GIS-Expert; GIS-Support (edycja 2018); Esri Pol-
ska (edycja 2019/2020); Geodeta Województwa – Geoportal Dolny Śląsk;  
Instytut Rozwoju Terytorialnego. Patronat medialny nad konkursem objął 
portal UrbNews.
W edycji 2019 (terminy zgłoszeń przedłużone na 2020 r.) wydzielono dwie  
kategorie konkursu – regularną i GIS. W ramach kategorii regularnej możliwe 
było zgłaszanie prac wpisujących się w idee przyświecające działalności TUP,  
tj. poświęconych tematom z zakresu ochrony i kształtowania przestrzeni. Prace  
w tej kategorii mogły poruszać zagadania teoretyczne, prawne, przedstawiać 
rozwiązania projektowe. Z kolei w przypadku kategorii GIS możliwe było zgła-
szanie prac wykorzystujących analizy danych przestrzennych w celu przed-
stawienia złożonych zjawisk, relacji i procesów geograficznych, służących ich 
monitorowaniu i prognozowaniu. Zarząd zdecydował się na wprowadzenie  
kategorii GIS ze względu na coraz większą popularności wykorzystania analiz  
i systemów GIS w planowaniu przestrzennym. 
 Skład sądu konkursowego zmienia się zależnie od tematyki prac. Od 
samego początku uczestniczą w nim: Małgorzata Bartyna-Zielińska, dr hab. 
Maciej Borsa (Katowice), dr Jacek Godlewski (Jelenia Góra), Paweł Karpiński. 
W latach późniejszych dołączyli: dr Łukasz Dworniczak (Stowarzyszenie Ar-
chitektury Krajobrazu, edycja 2018), dr hab. Jan Kazak (Uniwersytet Przyrod-
niczy we Wrocławiu; edycja 2019/2020, kategoria GIS).
 Zarząd w tej kadencji skupiał się przede wszystkim na integracji człon-
ków, realizował to przez spotkania tematyczne, zawodowe i towarzyskie,  
a w czasie pandemii umożliwił kontynuację w trybie online. Po 1,5 roku dzia-
łalności w tej kadencji, oddział musiał zmierzyć się z pandemią Covid-19,  
która „zamroziła” jego działalność w 2020 r. Nadzieja na powrót do normal-
ności po pierwszej fali koronawirusa nie spełniła się, co więcej   kolejna, jesien-
na fala zachorowań wymagała zmian w funkcjonowaniu oddziału.
 Alternatywę dla stacjonarnych spotkań stanowiły kontakty on-line, za-
równo Zarządu, jak i członków oddziału. Bardzo dobrym rozwiązaniem oka-
zały się łączone spotkania członków wrocławskiego oddziału z Oddziałem 
Śląskim oraz Oddziałem w Jeleniej Górze. Spotkania te cieszyły się dużym za-
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- 25.05.2021 – Temat: „Miejskie dobra wspólne (urban commons) – kto 
i w jaki sposób nimi gospodaruje”, dr Adam Polko (Uniwersytet Ekono-
miczny w Katowicach).

 Przed końcem kadencji 2018-2020, zarząd Oddziału wystąpił do Zarządu 
Głównego TUP o przyznanie koledze Pawłowi Karpińskiemu Srebrnej Odznaki 
Honorowej Towarzystwa. 27 października 2021 r. w siedzibie Instytutu Rozwo-
ju Terytorialnego odbyło się Walne Zebranie Oddziału. Udzielono absolutorium 
ustępującemu Zarządowi. Podsumowano pozytywnie jego działalność, co miało 
odzwierciedlenie w wyborach Zarządu na następną kadencję 2021 -2024.
 Prezeską została dr Małgorzata Świąder, zastępczynią – Małgorzata 
Bartyna-Zielińska, sekretarzem – dr Marcin Michalski, skarbnikiem – Witold 
Osak, członkami zarządu – Aleksandra Ruzikowska-Chmiel, Paweł Karpiński 
oraz dr hab. Magdalena Belof. Do Komisji Rewizyjnej weszli: Justyna Kostur-
kiewicz – jako przewodnicząca, Konrad Adamczuk, Magdalena Wieczorek 
– jako członkowie. Wybrano też delegatów na lutowy Walny Zjazd w osobach: 
Małgorzata Świąder, Andrzej Konarski, Małgorzata Bartyna-Zielińska, Paweł 
Karpiński, Magdalena Belof, Witold Osak, Marcin Michalski, Justyna Kosturkie-
wicz, Magdalena Wieczorek. Następnie wzniesiono toast za 50-lecie członkostwa  
w TUP koleżanki Aleksandry Ruzikowskiej-Chmiel oraz kolegi Andrzeja Konar-
skiego.

fot.19 Wybory, Oddział Wrocław – 2021 r. Fot. Małgorzata Świąder

branych miast centralnej i wschodniej Polski w latach 1830–2030”, 
promotor – dr inż. Magdalena Mlek-Galewska, Politechnika Wro-
cławska, Wydział Architektury;
- Aleksandrze Idzikowskiej za pracę „Analiza systemu jednostek 
ochrony przeciwpożarowej w powiatach kłodzkim oraz ząbko-
wickim. Diagnoza stanu istniejącego, analiza potrzeb i propozycje 
rozwiązań”, promotor – dr inż. Magdalena Mlek-Galewska, Poli-
technika Wrocławska, Wydział Architektury;
- Katarzynie Chrobak za pracę „Wytyczne w zakresie zagospoda-
rowania przestrzennego do opracowania miejskiego planu adapta-
cji do zmian klimatu dla Opola”, promotor – dr inż. Jerzy Ładysz, 
Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury;
- Alicji Korenik za pracę „Smart City jako nowa koncepcja funkcjo-
nowania miast azjatyckich”, promotor – prof. dr hab. Bogusława 
Drelich-Skulska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

- 23.10.2019 – Temat: „Zastosowanie pojemności środowiska w zarzą-
dzaniu przestrzenią”, Małgorzata Świąder (Uniwersytet Przyrodniczy we 
Wrocławiu, TUP Oddział Wrocław);
- 16.01.2020 – Temat: „Planowanie przestrzenne a adaptacja do zmian 
klimatu”, Małgorzata Bartyna-Zielińska (Politechnika Wrocławska, TUP 
Oddział Wrocław);
- 19.01.2021 – Temat: „Parkingi w przestrzeni współczesnych osiedli – 
planowanie, realizacja i przyszłość”, dr arch. Agnieszka Szumilas (Poli-
technika Wrocławska);
- 23.02.2021 – Temat: „Rola oficera pieszego w mieście na przykładzie 
Tychów”, Michał Lorbiecki (Oficer pieszy w Tychach; Wydział Planowa-
nia Przestrzennego i Urbanistyki);
- 23.03.2021 – Temat: „Wdrożenie idei zielonej infrastruktury na przy-
kładzie Rejonu Karkonoskiego”, Dorota Wojnarowicz oraz Zygmunt Jała 
(Karkonoski Park Narodowy), Janusz Korzeń oraz Jacek Godlewski (TUP 
Oddział Jelenia Góra);
- 27.04.2021 – Temat: „Standardy projektowe i wykonawcze kształ-
towania oraz ochrony zieleni w otoczeniu tras rowerowych, dr Elżbieta 
Szopińska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) i Aleksandra Sie-
radzka-Stasiak (Instytut Rozwoju Terytorialnego, TUP Oddział Wro-
cław);
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ODESZLI NA ZAWSZE
(LATA 1990–2020)

 Podczas działalności Oddziału TUP we Wrocławiu członkami zostało 
wiele wybitnych osób, specjalistów w swoich dziedzinach, osób zasłużonych dla 
kraju i społeczeństwa. Części z nich nie ma już niestety wśród nas, chcemy od-
dać im cześć i przypomnieć ich sylwetki.
 W trakcie kadencji 1990-1993, w 1991 r. odszedł prof. Jan Benedykt Ró-
życki, wybitny drogowiec, ułan, uczestnik walk w powstaniach śląskich, cicho-
ciemny i członek AK, więzień UB, profesor na Politechnice Wrocławskiej, prezes 
oddziału w latach 1969–1971. W tym roku odeszła także doc. Irena Czarnecka 
– lekarka. W 1993 r. odszedł mgr inż. Władysław Przybysławski, członek hono-
rowy Towarzystwa, jeden z założycieli koła i oddziału TUP we Wrocławiu.
 W kadencji 1993-1996, 17 listopada 1993 r. na Cmentarzu Grabiszyń-
skim pożegnaliśmy arch. Krystynę Kaletę. Była z wykształcenia architektem- 
urbanistą i ekonomistą, przez wiele lat związana była z Wojewódzką Pracow-
nią Urbanistyczną we Wrocławiu. W pożegnaniu zamieszczonym w „Trakcie” 
znalazło się zdanie dobrze ją charakteryzujące: „Emanowała zapałem i wiarą  
w słuszność zasad jakie wnosi w życie społeczeństwa nasza praca. W przypadku 
łamania tych zasad potrafiła walczyć i udowadniać ich słuszność. [..] Wielokrot-
nie racje te czasem potwierdzało życie”.
 Niespełna rok później, 27 maja 1994 r., pożegnaliśmy arch. Andrzeja Gret-
schela, który całe swoje zawodowe życie związał z Wrocławiem, zwłaszcza jego 
Starówką i Śródmieściem. Był to wspaniały człowiek, wybitny urbanista i spo-
łecznik. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, odznaczeniami resortowymi  
i stowarzyszeniowymi oraz Nagrodą Miasta Wrocławia. Był prezesem wrocław-
skiego Oddziału SARP i oddziału TUP. Jego zaangażowaną i twórczą działalność 
przerwał tragiczny wypadek samochodowy między Jelczem a Oławą, podczas 
jazdy do Brzegu na naradę poświęconą planowi miasta, którego był autorem.. 
Pożegnaliśmy go na Cmentarzu Świętej Rodziny w imieniu wrocławskich urba-
nistów i grona kolegów. Można powiedzieć, że kolega Andrzej Gretschel nadał 
kierunek działania wrocławskiemu oddziałowi TUP i niejako „przekazał” od-
dział Andrzejowi Konarskiemu, z którym blisko współpracował, także zawo-
dowo (w pewnym okresie był „szefem” Andrzeja Konarskiego jako dyrektor 
Przedsiębiorstwa Projektowania Urbanistycznego i potem „Pro-Urbi”), a znali 
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tywnie działająca w pierwszych latach istnienia wrocławskiego oddziału TUP; 
prof. Stefan Müller (28 lutego 2018 r.), członek TUP, w latach 1990-1992 pełnił 
urząd architekta miasta Wrocławia; arch. Władysław Folta – związany ze środo-
wiskiem urbanistów legnickich. Po ciężkiej chorobie w tym samym roku zmar-
ła mgr Danuta Wielebińska (28 kwietnia 2018 r.), Wicewojewoda Wrocławski  
w latach 1975–1986. Jako kilkunastoletnia dziewczyna przeżyła Powstanie War-
szawskie, o czym nigdy nam nie mówiła. Została pochowana na starym cmenta-
rzu w Cieplicach.
 W 2020 r. pożegnano dwóch wybitnych członków oddziału, byłych wy-
kładowców akademickich na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej: 
prof. Eugeniusza Bagińskiego (6 maja 2020 r.), socjologa, urbanistę, planistę 
przestrzennego, badacza procesów osadniczych, projektanta w Wojewódzkim 
Biurze Planowania Przestrzennego we Wrocławiu, byłego dyrektora Instytutu 
Historii Architektury, Sztuki i Techniki, oraz prof. Ryszarda Żabińskiego (29 
sierpnia 2020 r.), członka honorowego Towarzystwa, architekta-urbanistę, kie-
rownika Zakładu Urbanistyki w Instytucie Architektury i Urbanistyki Wydziału 
Architektury Politechniki Wrocławskiej. Obaj zostali pochowani na Cmentarzu 
Świętej Rodziny na Sępolnie.
 Tradycyjnie co roku w maju lub na początku czerwca odprawiane są  
w kościele św. Marcina na Ostrowie Tumskim msze w intencji zmarłych urbani-
stów, architektów i inżynierów związanych z urbanistyką Wrocławia i naszym 
oddziałem.

fot.20 Grupa urbanistów przed kościołem św. Marcina we Wrocławiu – 1999 r.
Fot. Bogdan Mikułowski

się jeszcze jako studenci Politechniki. Andrzej Konarski kontynuował ten kieru-
nek przez prawie 20 lat.
 W trakcie kadencji 2003-2006 odeszli następujący członkowie nasze-
go oddziału: Witalis Radziwon (2 lutego 2005 r.), architekt, urbanista, czło-
nek SARP O. Wrocław; Augustyn Ostrowski; dr Mirosław Musiał, ekonomista,  
zajmował się planowaniem przestrzennym na poziomie regionalnym, był prze-
wodniczącym Komisji Rewizyjnej. Opuścili nas także wrocławscy architekci  
i urbaniści: Barbara Czerner (27 lipca 2003 r.),  projektantka, zastępczyni kie-
rownika w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej we Wrocławiu; dr arch. Wa-
cław Wdowiak, architekt i urbanista, zbieracz map, bywalec spotkań oddziału;  
Barbara Wawrzyniak (27 stycznia 2005 r.), projektantka w biurze Miastoprojekt 
we Wrocławiu, dyrektorka Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej; prof. Marian 
Barski (26 stycznia 2005 r.), Prodziekan oraz Dziekan Wydziału Architektury 
Politechniki Wrocławskiej (w latach 1984–1990), pracował w komisjach PAN-u 
we Wrocławiu i w Warszawie, a w kolejnym roku – arch. Maria Barska. 6 paź-
dziernika 2008 r. pożegnaliśmy prof. Ryszarda Natusiewicza   architekta, huma-
nistę, rysownika. 
 Podczas kadencji 2009-2012 opuścili nas: Teresa Chmura (18 maja 2009 
r.), projektantka w WBPP we Wrocławiu, wykładowczyni na uniwersytecie w Tizi 
Wuzu w Algierii (w latach 1981-1985), pracownik Instytutu Ochrony Środowiska 
we Wrocławiu (od 1986 r.); wybitny fizjograf dr Zbigniew Rinke (8 maja 2010 
r.), aktywny w poprzednich kadencjach oraz wielce zasłużony dla Wrocławia  
i województwa; Kazimierz Bieńkowski (22 sierpnia 2011 r.), architekt, urba-
nista; prof. Stanisława Medeksza (10 września 2011) – dziekana Wydziału  
Architektury, prof. Kazimierz Ciechanowski (19 października 2011 r.) – archi-
tekt, naukowiec, pedagog, wychowawca wielu pokoleń architektów i urbanistów; 
prof. dr hab. Mirosław Przyłęcki (21 listopada 2011 r.) – wybitny konserwator 
zabytków Wrocławia i Dolnego Śląska, człowiek o wielkim poczuciu humo-
ru; Maciej Dobrowolski (14 marca 2012 r.); arch. Ryszard Miller (12 kwietnia 
2012 r.), były architekt wojewódzki, zasłużony dla Dolnego Śląska, przez wiele 
lat związany z oddziałem TUP, a także zaprzyjaźniony z nami inż. Franciszek  
Starak. 
 W kadencji 2012-2015, 7 listopada 2013 r. zmarł profesor Stanisław 
Wawrzyniak, prezes naszego oddziału w latach 1971–1973 oraz 1976–1979, 
członek honorowy Towarzystwa. 
 W 2018 roku zmarli: prof. Wanda Kononowicz (22 lutego 2018 r.), ak-
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LISTA RZECZOZNAWCÓW WROCŁAWSKIEGO 
ODDZIAŁU TOWARZYSTWA URBANISTÓW 

POLSKICH W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ KSZTAŁTOWANIA STRUKTUR  

PRZESTRZENNYCH:

Konrad Adamczuk, mgr inż. Małgorzata Bartyna-Zielińska, dr arch. Jerzy Chełmicki, 

arch. Teresa Chmura, arch. Mieczysław Chudziakiewicz, mgr inż. Michał Ciesielski, 

arch. Zenon Dytkowski, arch. Mirosław Gandziarski, arch. Danuta Gessler, mgr inż. Sabina 

Gontarewicz, arch. Krystyna Horpynka-Starak, mgr Fabian Jaskólski, mgr inż. Agnieszka 

Jaworska, Angelika Jonak, arch. Barbara Jurkowska-Kucharska, arch. Henryka Kłosińska, 

arch. Lech Łakomski, arch. Jadwiga Maciejewska, arch. Joanna Mierzejewska,

 dr arch. Robert Masztalski, mgr Łukasz Piwnicki,  arch. Daniela Przyłęcka, arch. Aleksandra 

Ruzikowska-Chmiel, arch. Włodzimierz Szostek, dr inż. Magdalena Śliwa, dr inż. Krzysztof 

Śliwa, arch. Grzegorz Świtoń, prof. dr Stanisław Wawrzyniak, mgr inż. Anna Wilczak, mgr 

inż. Michał Wiącek,  prof. dr arch. Ryszard Żabiński

W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ ŚRODOWISKA KULTUROWEGO:

prof. dr hab. arch. Mirosław Przyłęcki

W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO:  

mgr Mirosław Jodko-Narkiewicz, dr Bogdan Mikułowski, 

mgr Mirosław Okińczyc, prof. dr hab. Jerzy Wyrzykowski

W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH:

mgr Jana Hońko

W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

mgr inż. Gizela Kop-Chudziakiewicz, mgr inż. Andrzej Konarski, mgr inż. Marek Kozłowski, 

mgr inż. Barbara Patyjewicz-Kopeć.
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CZŁONKOWIE WROCŁAWSKIEGO ODDZIAŁU TUP ODZNACZENI  

SREBRNĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ TUP:

1973 r. – Helena Andrzejak, prof. Eugeniusz Bagiński, Janusz Malinowski,  

prof. Jan Różycki, Zdzisław Stępiński, Władysław Przybysławski, prof. Ryszard Żabiński

1983 r. – Mieczysław Chudziakiewicz, Krystyna Gesler-Wiejak, Andrzej Gretschel,  

Jadwiga Jóźwiak, Andrzej Konarski, Jan Słowik, Włodzimierz Szostek

1986 r. – Tadeusz Kotula, Augustyn Ostrowski, Daniela Przyłęcka, Maria Strzelecka, 

Stanisław Wojciechowski

1989 r. – Jerzy Chełmicki, Zdzisław Cichocki, Władysław Folta, Krystyna Haladyn,  

Mirosław Jodko-Narkiewicz, prof. Wanda Kononowicz, Gizela Kop-Chudziakiewicz, 

Jerzy Michalski, arch. Maria Molicka, , prof. Jerzy Wyrzykowski, 

1993 r. – Maciej Dobrowolski, Krystyna Horpynka-Starak, Lech Łakomski, Bogdan  
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2015 r. – dr Izabela Mironowicz, Łukasz Medeksza

CZŁONKOWIE HONOROWI ORAZ ODZNACZENI  
WROCŁAWSKIEGO ODDZIAŁU TUP

CZŁONKOWIE HONOROWI WROCŁAWSKIEGO ODDZIAŁU TUP:
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2018 r. – mgr inż. Andrzej Konarski

2018 r. – dr Bogdan Mikułowski

2018 r. – architekt Daniela Przyłęcka

2018 r. – architekt Aleksandra Ruzikowska-Chmiel

CZŁONKOWIE WROCŁAWSKIEGO ODDZIAŁU TUP ODZNACZENI  

ZŁOTĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ TUP:
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1996 r. – Władysław Folta, prof. Ryszard Żabiński
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2006 r. – Danuta Gessler, Aleksandra Ruzikowska-Chmiel, Grzegorz Świtoń
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W opracowaniu uwzględniono także uwagi i uzupełnienia 
przekazane przez Koleżanki i Kolegów: Aleksandrę Ruzikowską-Chmiel, 
Krystynę Horpynkę-Starak, Janusza Korzenia, Bogdana Mikułowskiego, 

Danielę Przyłęcką, Jana Słowika, Stanisława Wawrzyniaka, 
Małgorzatę Świąder.

Podziękowania

 W imieniu wszystkich, którzy spotykali się w gościnnym Klubie Muzyki  
i Literatury, przekazujemy słowa podziękowania za wieloletnią przyjaźń  
i pomoc kierowane do   kierownika Klubu przez prawie pół wieku  

– śp. Stefana Placka, oraz jego następcy mgr. Ryszarda Sławczyńskiego. 

Podziękowania należą się również dyrektorom Wojewódzkiego Biura Urbani-
stycznego – arch. Tomaszowi Polańskiemu oraz arch. Januszowi Korzeniowi,  
a także naszemu koledze – dr. Maciejowi Zatheyowi, dyrektorowi Instytu-
tu Rozwoju Terytorialnego, za możliwość organizacji spotkań Zarządu i ogółu 

członków. Jak wiemy   bez siedziby trudno budować społeczność. 



Architektka, urbanistka, rzeczoznawczyni. Ukończyła Wydział Architektury Politechniki 
Wrocławskiej i podyplomowe studia urbanistyczne. Posiada uprawnienia architektonicz-
ne i uprawnienia urbanistyczne nadane w 1988 r. oraz jest Rzeczoznawcą TUP w zakresie 
zagadnień kształtowania struktur przestrzennych. Pracowała w Zespołach Urbanistycz-
nych w Kluczborku (na stanowisku kierownika zespołu), Sanoku, Oleśnicy. W 1988 roku 
podjęła pracę we Wrocławiu, kolejno w: Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzen-
nego, Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej i w Wojewódzkim Biurze Urbanistycznym. 
Do 2006 roku była wicedyrektorką Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego, szczególnie 
zainteresowaną projektowaniem regionalnym, współpracą przygraniczną z Czechami  
i Niemcami, tematyką odrzańską. Jako główna projektantka prowadziła: Plan zagospo-
darowania przestrzennego województwa dolnośląskiego (2002 r.), Studium zagospoda-
rowania przestrzennego pasma Odry w województwie dolnośląskim (2001 r.), Studium 
zagospodarowania Drogi Śródsudeckiej (2004 r.). Brała udział jako współprzewodni-
cząca 3 Grupy Roboczej Planowanie Regionalne, Infrastruktura, Komunikacja Programu  
Enlarge – Net (polsko–saksońsko–czeski) 2003-2005. Uczestniczyła w progra-
mie Oderregio I i II Transnarodowej koncepcji prewencji powodziowej w dorzeczu 
Odry. Działała w lobbingu odrzańskim wrocławskiego oddziału „Civitas Christiana”.
Członkini Towarzystwa Urbanistów Polskich od 1971 r. Szczególnie zaangażowana  
w działalność Towarzystwa – przez trzy kadencje (2003-2012) wiceprezeska wrocław-
skiego oddziału, w kadencji 2012-2015 przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oddziału,  
a w kadencji 2018-2021 i 2021-2024 członkini Zarządu. W II Kongresie Urbanistyki Pol-
skiej, który odbył się we Wrocławiu we wrześniu 2006 r.,  była członkiem i sekretarzem 
Komitetu Organizacyjnego podczas spotkania kongresowego. Przygotowywała prelek-
cje  i referaty na temat zagospodarowania przestrzennego rejonu Odry podczas spotkań  
Środowiskowych Oddziału. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (01 października 
2004) przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, a takż Srebrną i Złotą Odznaką  
Honorową TUP; członkini honorowa TUP. Miłośniczka i poszukiwaczka minerałów Dol-
nego Śląska. Autorka kilkunastu tomików poezji, częściowo poświęconych także Wrocła-
wiowi.

Aleksandra 
Ruzikowska-Chmiel

Ukończył Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej (obronił dyplom  
z projektowania odcinka autostrady w rejonie Góry Świętej Anny pod kierunkiem prof. 
Jana Różyckiego – 1961 r.), a także dwuletnie Studium Urbanistyczne na Wydziale  
Architektury Politechniki Warszawskiej (1967). Pracę zawodową rozpoczął jako asy-
stent w Katedrze Geodezji Politechniki Wrocławskiej. Projektował także w Biurze Stu-
diów i Projektów Komunikacji i Inżynierii. W kolejnych latach powrócił do dydaktyki  
w Zakładzie Inżynierii Ruchu na Politechnice. Jest promotorem kilku prac magisterskich 
oraz autorem skryptu „Przepustowość dróg i ulic” (1977). Po latach znów zajął się pro-
jektowaniem w BSiPKiIM, m.in. przebudowy pl. Grunwaldzkiego. Równolegle prowadził 
konsultacje w zakresie projektowania dróg i ulic w Wojewódzkim Biurze Planowania 
Przestrzennego (WBPP). Od 1978 r. podstawową funkcję zawodową pełnił jako gene-
ralny projektant ds. komunikacji w WBPP i jego następcach – Wojewódzkiej Pracowni 
Urbanistycznej i Wojewódzkim Biurze Urbanistycznym (aż do emerytury, na którą udał 
się pod koniec 2005 r.). Przez pięć lat (2000-2005) prowadził dydaktykę w Katedrze  
Planowania Przestrzennego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W latach 
1992-2007 prowadził własną pracownię projektową TRASA, gdzie realizował liczne 
projekty – głównie z terenu Dolnego Śląska. Jest współautorem projektów studialnych  
trasy: Długołęka - Łany- Bielany  (w realizacji), zachodniego obejścia Kłodzka i trasy S8 
od Wrocławia do granic województwa (oba zrealizowane). Był inicjatorem rozdzielenia 
jezdni ul. Karkonoskiej barierą energochłonną po śmiertelnych wypadkach na tej trasie. 
Należy do Stowarzyszenia Inżynierów Komunikacji i Techników Komunikacji od 1993 r. 
(był członkiem zarządu oddziału SITK, a przez kilka ostatnich kadencji przewodniczącym 
sądu koleżeńskiego). Posiada złotą z diamentem odznakę SITK, a także jest honorowym 
członkiem stowarzyszenia. Jest członkiem Towarzystwa Urbanistów Polskich od 1971 r. 
Był członkiem zarządu, a przez 6 kadencji (lata 1993-2012) prezesem oddziału wrocław-
skiego (także kilkakrotnie członkiem ZG TUP i Rady TUP). Został odznaczony srebrną 
i złotą odznaką oraz godnością członka honorowego TUP. Ma uprawnienia przewodnika 
PTTK. Znawca historii Wrocławia – wydał książkę „654 zagadki o Wrocławiu”, kilkakrot-
nie uzupełnianą i wznawianą. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1996) a przez prezy-
dentów RP Kawalerskim (2005) i Oficerskim (2009) Krzyżem OOP oraz
przez prezydenta Wrocławia medalem: „Merito de Wratislavia” Należy wspomnieć rów-
nież o jego obszernej działalności społecznej związanej z turystyką. Jeszcze niedawno 
chodził po górach (zna polskie góry, był na trekkingu w Alpach, Himalajach, a także na 
chińskim murze) i trenował aikido – ma zielony pas. Wierszy wprawdzie nie pisze, ale je 
czyta.

Andrzej Stefan 
Konarski
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„Urbanistą może się mienić ten tylko,  
kto szuka źródeł prawdy w środowisku  
społecznym i środowisku przyrodniczym”

Prezes Zarządu Głównego TUP prof. Zygmunt Skibniewski
– wypowiedź podczas Kongresu 50-lecia Towarzystwa


