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PROGRAM TEMATYCZY – „FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE” 

ogólnopolska konferencja naukowa pt. Budownictwo infrastrukturalne – miejskie  

w programach finansowych Unii Europejskiej 

12 czerwiec 2015r. – aula główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

 

9:00 – 11:00 

  

Moderatorzy sesji: 

o prof. dr hab.  

Marek Szczepański 

– przesłane zaproszenie 

o mgr inż.  

Jurand Jarecki 

 

SESJA I – INAUGURACYJNA  

BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE MIEJSKIE - NOWE WYMAGANIA, 

TECHNOLOGIE I  MATERIAŁY - PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ W PRAKTYCE. 

 

 „Budownictwo miejskie w dzisiejszej kulturze.” 

Referenci: 

 prof. dr hab. Marek Szczepański 

 dr Monika Zawadzka 

 „Przestrzeń miejska wobec zjawiska depopulacji i potrzeb seniorów.” 

 prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska 

 dr inż. arch. Agnieszka Labus – „Kurczące się przestrzenie miejskie a starzenie się 

społeczeństwa w trzech skalach przestrzennych.” 

 dr Marek Niezabitowski – „Osiedla mieszkaniowe w świadomości osób starszych. Na 

wybranych przykładach" 

 mgr inż. arch. Paulina Tota – „Amerykański sen - tendencje rozwoju budownictwa 

mieszkaniowego dedykowanego seniorom w Polsce.” 

 „Jak budować przestrzenie publiczne w dobie kryzysu sfery publicznej?  

Czy można stworzyć zdrową przestrzeń publiczną, która będzie alternatywą dla 

centrów konsumpcji?”  

Referenci:  

 Architecture Snob – Tomasz Malkowski i Marcin Szczelina, krytycy i kuratorzy 

architektury 

 „Krajowa Polityka Miejska – zobowiązanie czy inspiracja?”  

Referenci: 

 Kierownictwo Departamentu Programów Infrastrukturalnych Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju – przesłane zaproszenie 

 Kierownictwo Wydziału Rozwoju Miast w Departamencie Polityki Przestrzennej 

Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – przesłane zaproszenie 

 Polscy aktywiści miejscy m.in. przedstawiciele Instytutu Kultury Miejskiej; Ogarnij 

Miasto; Fundacji Napraw Swoje Miasto; Otwarta Warszawa; Miejski podwórzec – 

Woonerf; Magazyn Miasta; Katowice Miasto Ogrodów. 

 Dyskusja  

 Wystąpienia promocyjne 

11:00 – 11:30 PRZERWA KAWOWA 
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11:30 – 13:00 

  

Moderatorzy sesji: 

o dr hab.  

Ewa Pancer-Cybulska 

o dr inż.  

Dorota Kwiatkowska-

Ciotucha 

 

 

SESJA II 

POLSKA KULTURALNYM REGIONEM EUROPY DZIĘKI PROGRAMOM FINANSOWYM  

UNII EUROPEJSKIEJ 

 

 Jak fundusze europejskie zmieniają Polskę? Co się zmieniło  

w polskich miastach w okresie programowania 2007-2013? Przykłady 

zagospodarowania przestrzeni publicznych - nowe wymagania, technologie  

i  materiały. 

Referenci: 

 Przedstawiciel Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach – 

przesłane zaproszenie 

 Doświadczeni, przedstawiciele samorządów terytorialnych – przesłane zaproszenie 

 dr inż. arch. kraj. Monika Domanowska – „Lokalne programy rewitalizacji w Polce 

na lata 2007-2013 i ich zapisy odnoszące się do obszarów przyrodniczych." 

 Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 - szansą na dynamiczny 

rozwój przestrzeni miejskich. 

Referenci: 

 Przedstawiciel Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Gospodarki 

 Przedstawiciel Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Katowice 

 Przedstawiciel Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego – 

przesłane zaproszenia do Przedstawicieli Ministerstwa 

 Dyskusja  

 Wystąpienia promocyjne 

13:00 – 13:40 LUNCH 

 

13:50 – 15:30 

 

Moderatorzy sesji: 

o prof. dr hab. inż.  

Zygfryd Nowak 

o dr hab. inż. arch. 

Stanisława Wehle-

Strzelecka – przesłane 

zaproszenie 

 

 

SESJA III 

ASPEKTY EKOLOGICZNE KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ. 

 „Kształtowanie współczesnych obszarów miejskich w kontekście 

zrównoważonego rozwoju.” 

 „Architektura zieleni - projektowanie i wykonawstwo; Ścieżki rowerowe  

i chodniki; Oświetlenie stosowane w infrastrukturze.” 

 „Miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku.” 

 „Rewitalizacja przyrodnicza terenów zurbanizowanych.” 

 „Niskoemisyjna gospodarka miejska.” 

Referenci: 

 prof. dr hab. inż. Zygfryd Nowak 

 prof. Barbara Rymsza - "Wykorzystanie zieleni miejskiej do poprawy bezpieczeństwa 

rowerzystów." 

 dr hab. inż. arch. kraj. Marek Szumański; mgr inż. arch. kraj. Andrzej Długoński – 

"Ślad ekologiczny parku" 

 dr inż. arch. Michał Stangel 

 dr inż. arch. kraj. Małgorzata Pstrągowska 
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 Dyskusja 

 Wystąpienia promocyjne 

15:30 – 17:00 

Moderatorzy sesji: 

             ? 

 

 

SESJA IV 

MAŁA ARCHITEKTURA MIEJSKA W NATARCIU 

 Nowe wymagania, technologie i materiały - przykłady rozwiązań w praktyce. 

 Estetyzacja przestrzeni publicznej 

Referenci: 

 mgr. inż. Jakub H. Szlachetko – "Chaos w przestrzeni. Dysfunkcjonalność 

instrumentów prawnych czy uwarunkowania kulturowo-mentalne?". 

 dr hab. Piotr Szwiec 

 mgr. inż. Maria Fenrych 

„O pozaestetycznych aspektach porządkowania chaosu wizualnego.” 

 dr Olga Hołub-Śniadach, 

„Instrumenty jakości przestrzennej. Ujęcie komparatystyczne.” 

 mgr. inż. Karolina Wlazlo-Malinowska 

„Światło jako instrument kształtowania nocnego krajobrazu miasta.” 

 Dyskusja 

 Wystąpienia promocyjne 

 

17:00 – 17:30 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE FORUM 

 

 

 

 


