
FORUM 
PRZESTRZENI 
MAŁOPOLSKA
Czas: 9 października 2015

Miejsce: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie,  

al. Jana Pawła II 39 

Program:
  9.00 - 9.30 rejestracja uczestników, powitalna kawa
	 9.30	-	11.00	 blok	1:	Sesja	otwierająca	

Debata pomyślana jako refleksja nad zagadnieniami jakości przestrzeni 
miejskiej, a zwłaszcza nad charakterem procesów rewitalizacji w Polsce, 
stanowiąca punkt wyjścia dla dyskusji podczas spotkań w grupach 
w bloku drugim. Zastanowimy się nad przyczynami dysonansu pomiędzy 
tym, jak rewitalizacja może i powinna być realizowana, a tym, jak często 
wygląda praktyka. Debata stanowić będzie okazję do określenia, raz 
jeszcze, celów i zasad potrzebnej i podejmowanej rewitalizacji przestrzeni 
miejskiej w wymiarze społecznym, ekonomicznym i infrastrukturalnym, 
z uwzględnieniem możliwych i koniecznych rozwiązań i sposobów 
prowadzenia projektów rewitalizacyjnych. Istotnym elementem będzie 
świadomość wymogów zdefiniowanych w prawie i programach, z których 
można uzyskiwać wsparcie finansowe. Tocząca się od kilku lat publiczna 
debata o potrzebie jakościowej odmiany przestrzeni i jej użytkowania, 
chronienia najcenniejszych elementów krajobrazu i tkanki kulturowej, nowe, 
twórcze rozwiązania przestrzenne oraz ustawa o rewitalizacji, a zwłaszcza 
rozpoczynająca się nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej, 
z budżetem 25 miliardów złotych przeznaczonych na wsparcie projektów 
rewitalizacyjnych w Polsce, stanowić będą mocny kontekst tej dyskusji.

Udział w debacie zapowiedzieli eksperci w dyscyplinach związanych 
z szeroko rozumianą problematyką miejską i przestrzeni publicznej:

Grażyna	Adamczyk-Arns – architekt, urbanista, Prezes Zarządu 
Wrocławskiej Rewitalizacji Sp. z o.o. i w tej funkcji koordynator prac 
nad planem wdrożenia procesu rewitalizacji dla Wrocławia, współautor 
dokumentów strategicznych z dziedziny rewitalizacji (m.in. Masterplan dla 
Nadodrza, Masterplan dla Przedmieścia Oławskiego, Strategia rewitalizacji 
osiedla WuWA), wykładowca planowania przestrzennego na Wyższej 
Szkole Techniki w Stuttgarcie

Aleksandra	Jadach-Sepioło – doktor nauk ekonomicznych, wykładowca 
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, specjalizuje się w problematyce 
rewitalizacji miast, ekonomii rozwoju miast i polityki miejskiej, p.o. 
kierownika Zakładu Mieszkalnictwa i Odnowy Miast w Instytucie Rozwoju 
Miast (oddział warszawski)

Leszek	Jasiński – architekt, MPA, główny specjalista w Wydziale Rozwoju 
Miasta Urzędu Miasta Krakowa 

Grzegorz	Lechman – architekt, urbanista, kierownik Referatu Inwestycji 
i Remontów w Wydziale Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Kolbudy, wcześniej główny specjalista ds. programów inwestycyjnych 
w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku; członek Rady Programowej Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji, 
konsultant IRM (oddział warszawski) ds. ustawy o rewitalizacji



Bohdan	Skrzypczak – doktor nauk humanistycznych, animator, działacz 
lokalnych i regionalnych instytucji edukacji środowiskowej, historyk i pedagog 
społeczny, Prezes Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej

Agnieszka	Wilczyńska – doktor nauk humanistycznych, wykładowca 
na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, specjalizuje się między 
innymi w problematyce wykluczenia społecznego, współinicjatorka 
i współzałożycielka pierwszego Zimbardo Youth Center na Nikiszowcu, 
lider zespołu prof. Philipa Zimbardo ds. wdrażania Projektu Bohaterskiej 
Wyobraźni (Heroic Imagination Project) w Polsce  

Debatę poprowadzą: 

Janusz	Jeżak – doktor nauk ekonomicznych, urbanista, specjalista z zakresu 
planowania przestrzennego, rewitalizacji, polityki miejskiej oraz rozwoju 
lokalnego, autor metody delimitacji obszarów kryzysowych z wykorzystaniem 
aplikacji ArcGIS Spatial Analyst, członek Głównej Komisji Urbanistyczno-
Architektonicznej działającej przy Ministrze Infrastruktury i Rozwoju, prezes 
Instytutu Ekonomiki Przestrzeni

Małgorzata	Tomczak – redaktor naczelna miesięcznika Architektura & Biznes

	 11.00	-	11.15		 │przerwa	kawowa	
	 11.15	-	16.15│	 blok	2:	Spotkania	w	grupach	

Osią swobodnej, aczkolwiek ukierunkowanej i merytorycznej dyskusji będą 
mechanizmy występujące na typowych obszarach kryzysowych w miastach: 
obszarze z historyczną zabudową, w tym wielorodzinną zabudową 
mieszkaniową lub wielkoblokowym osiedlu mieszkaniowym. Identyfikacja 
kluczowych zjawisk i problemów, próba ich pogłębionej analizy, uchwycenia 
wzajemnych powiązań i zależności pozwoli na wypracowanie propozycji 
zintegrowanych, wielotorowych działań i dróg dojścia do pożądanej 
zmiany i osiągnięcia podstawowego celu rewitalizacji, jakim jest poprawa 
warunków życia na rewitalizowanym obszarze i uruchomienie mechanizmów, 
które umożliwią jego dalszy, samopodtrzymujący się, zrównoważony 
rozwój. Atutem jest połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz 
interdyscyplinarność i wielość doświadczeń uczestników. Aby dyskusja 
była nie tylko inspirująca, ale również użyteczna, a wypracowane 
rozwiązania skuteczne, istotne będzie jej osadzenie w kontekście 
wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji 
w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Praca metodą VISIS, która 
pozwala na zaangażowanie wszystkich uczestników spotkania, zapewni nie 
tylko efektywność dyskusji, ale będzie także przyjemnym i interesującym 
doświadczeniem.

Zakłada się dwie przerwy kawowe (napoje i przekąski dostępne przez cały czas 
spotkania). 

	16.15	-	17.00	│	 ciepły	posiłek

Organizator: Partnerzy: Patroni medialni:


