Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
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Poznań 12.11.2021 r.
Sprawozdanie ze spotkania Członków
Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej
1. Spotkanie zostało rozpoczęte przez Prezes ANKGP od powitania wszystkich członków
Koła, jak również Pana Opiekuna, dra Przemysława Ciesiółki, punktualnie o godzinie
15:00, 12 listopada 2021. Po chwili oczekiwania zjawili się ostatni uczestnicy rozmowy
(zamykając pulę 32 osób), a Prezes Magdalena Zieleniec ogłosiła powołanie
protokolanta – Bartosza Doszczeczko.
2. Spotkanie miało charakter organizacyjno-wyborczy. Po krótkim wstępie, prezes
poprosiła koordynatorów realizowanych w bieżącym roku projektów o przedstawienie
postępów prac.
3. Podsumowanie realizowanych zadań i osiągniętych celów w ramach bieżących
działalności Koła zawierało sprawozdania koordynatorów następujących projektów:
a. Poznańska Mapa Barier; omówiona przez koordynatorkę Monikę Płaczek. W
zeszłym roku akademickim udało się zrealizować zamierzone cele projektu –
aktualizację sytuacji związanych z istniejącymi barierami i naniesienie ich na
interaktywną mapę. Obecne prace skupiają się na finalizowaniu obszernego
raportu. Przewidywana jest kontynuacja projektu; obecnie bierze w nim udział
24 członków Koła. Projekt będzie również uwzględniany w rozpoczynającym
się roku ewaluacji, w ocenie działalności naukowej i społecznej WGSEiGP.
b. Poznańska Akademia Przestrzeni; omówiona przez koordynatorkę Aleksandrę
Dombrowską. Warsztaty z dziećmi są obecnie utrudnione z racji na obostrzenia,
ale pomimo tego udało się zorganizować spotkania dla dwóch grup w Domu
Dziecka przy ulicy Pamiątkowej w Poznaniu. Projekt jest też realizowany w
rzeczywistości wirtualnej (w grze Minecraft); za tą część projektu odpowiadał
będzie Maciej Hemlich.
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c. Dni

Planisty;

omówione

przez

koordynatorkę

Sandrę

Andryszak.

Przyszłoroczna edycja pod tytułem Strategie - Plany - Analizy odbędzie się w
formie stacjonarnej, 7 i 8 kwietnia. Zapowiedziana została publikacja
komunikatu o konferencji, a koordynatorka zaprosiła członków Koła do
uczestnictwa w wydarzeniu.
d. Przegląd Planisty; omówiony po spotkaniu przez koordynatorkę Nicolę Gramzę.
Prace nad wydaniem specjalnym są na ukończeniu; treść wydania
pokonferencyjnego oczekuje na recenzję przez radę naukową.
e. 25lecie

AKNGP;

omówione

przez

koordynatorkę

Monikę

Płaczek.

Opublikowano kolekcję 10 materiały z cyklu filmów, z udziałem byłych i
obecnych członków AKNGP. Obchody jubileuszu będą miały formę
konferencji, która odbędzie się 4 grudnia o godzinie 16:00. Zawiązany został już
komitet konferencji. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Pan Ryszard
Grobelny.
f. Korki w mieście; omówione przez koordynatora Bartosza Doszczeczko. Część
przygotowawcza projektu została ukończona w zeszłym roku, a wiosna i lato
dały możliwość sprawnego przeprowadzenia badań w terenie. Obecnie
podsumowywane są wyniki, a także rozważana jest forma ich prezentacji jako
film. Zapowiedziany został dodatkowy nabór członków projektu, których
pomoc przy finalizacji projektu byłaby nieoceniona.
Koordynatorzy wyżej wymienionych przedsięwzięć zgodnie wyrazili entuzjazm
związany ze sprawnym realizowaniem projektów, których niesprzyjające, pandemiczne
okoliczności nie zdołały zatrzymać.
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4. Sprawy bieżące opierały się na omówieniu kwestii organizacyjnych i nowych
projektów, w szczególności:
a. Prezes poruszyła kwestię składek, oddając decyzję wznowienia wpłat w gestię
nowego,

wybieranego

zarządu.

Obecny

budżet

wynosi

70

złotych

(siedemdziesiąt złotych 00/100).
b. Media społecznościowe; Prezes przypomniała o reagowaniu i udostępnianiu
postów na Facebooku oraz Instagramie.
c. Radio Afera; omówione przez koordynatorkę Julię Pilipiec. Projekt jest
aktywny, a nowe odcinki są na bieżąco tworzone i nagrywane. Nowa audycja
pod tytułem Zaplanowani ma być wyemitowana za dwa tygodnie.
d. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w
Poznaniu; omówiona przez koordynatorkę Patrycję Ziębę i dra Przemysława
Ciesiółkę. Projekt jest w fazie rozwojowej, poszukiwany jest teren wymagający
interwencji

urbanistycznej,

którym

mógłby

zajmować

się

zespół

przygotowujący w poprzednim roku koncepcję skweru na osiedlu Bolesława
Śmiałego.
5. W ramach wolnych głosów i wniosków głos zabrały:
a. Patryk Kaczmarek i dr Przemysław Ciesiółka; apelując o publiczne
wypowiadanie się o AKNGP w sposób rozważny i stonowany, aby nie niweczyć
prowadzonej promocji Koła i nie godzić w jego dobre imię.
b. Sylwia Przybylska; informując i zachęcając do zapisywania się na warsztaty
związane z obsługą programu AutoCAD.
c. Dr Przemysław Ciesiółka i Monika Płaczek; informując o potrzebie zgłoszenia
członka z AKNGP do Rady Kierunku Gospodarka Przestrzenna.
d. Dr Przemysław Ciesiółka; o konkursie Best Student, zachęcając do
uczestnictwa.
e. Sylwia Przybylska; informując o spotkaniu integracyjnym, związanym z
dwudziestopięcioleciem AKNGP.
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6. CZĘŚĆ WYBORCZA – przeprowadzona przez Sylwię Przybylską.
a. Kandydaci na funkcję Prezesa (Monika Płaczek i Patrycja Napierkowska) oraz
Wiceprezesów (Alicja Tomaszewska, Julia Pilipiec i Bartosz Doszczeczko)
rozpoczęli od przedstawienia siebie i swoich programów. Marcin Woźniak,
nominowany do funkcji Wiceprezesa, podziękował za zgłoszenie i zrzekł się
kandydatury.
b. Sylwia Przybylska przedstawiła zasady głosowania i udostępniła formularz
internetowy.
c. Zgromadzenie Członków AKNGP wybrało nowy Zarząd na kadencje 2022:
- Prezes AKNGP – Monika Płaczek – 51,4 % poparcia
- Wiceprezes AKNGP – Alicja Tomaszewska – 68,6 % poparcia
- Wiceprezes AKNGP – Julia Pilipiec – 77,1 % poparcia
- Wiceprezes AKNGP – Bartosz Doszczeczko – 94,3 % poparcia.

Prezes zakończyła spotkanie podziękowaniami za obecność i aktywność uczestników, o
godzinie 16:02.
Protokół sporządził
Bartosz Doszczeczko

ul. Bogumiła Krygowskiego 10, Collegium Geographicum, 61-680 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 61 11, fax. +48 61 829 62 81
akngp.amu@gmail.com

www.akngp.amu.edu.pl

