
  PROGRAM

 9.00 – 9.30 [ Rejestracja uczestników, powitalna kawa ]

 9.30 – 9.45 [ Rozpoczęcie, określenie celu i metody ]

 9.45 – 12.50 [ BLOK 1: Inspiracje ]

Pięć prezentacji, które będą stanowić punkt wyjścia do dyskusji o zależności jakości życia od jakości 
przestrzeni publicznych. Umożliwią one spojrzenie na to zagadnienie nie tylko przez pryzmat możliwości 
kształtowania miasta jako pewnej struktury przestrzennej, urbanistycznej ale także, a właściwie przede 
wszystkim, ze względu na wpływ, jaki dobrze zaprojektowana przestrzeń wywiera na sposób i styl życia 
mieszkańców. Ten blok prezentacji oparty będzie o inspirujące doświadczenia związane z projektami 
rewitalizacji w różnych miastach, które posłużyć mogą jako przykłady ciekawych praktyk.

9.45 – 10.25 [ Kopenhaga ] Transformacja przestrzeni publicznych w Kopenhadze, w tym 
pierwsze eksperymentalne działania Jana Gehla oraz nowatorskie projekty w przestrzeni publicznej 
ostatnich lat / Mateusz Mastalski – architekt, urbanista, badacz, dziennikarz, obecnie związany 
z Henning Larsen Architects w Kopenhadze.

10.30 – 11.00 [ Nowy Jork ] Wykorzystywanie istniejącego potencjału miejsc, wszczepianie 
zieleni do miasta, przestrzenie nieformalne i tymczasowe jako sposób na wypełnianie życiem miejskich 
pustek / Dorota Wantuch‑Matla – dr, architektka i redaktorka miesięcznika Architektura & Biznes.

11.05 – 11.35 [ Lwów ] Wdrożenie mechanizmów rozwoju lokalnego kierowanego społecznie 
(RLKS) w ramach programu rewitalizacji rejonu podzamcza we Lwowie / Wojciech Jarczewski –  
dr, geograf społeczno-ekonomiczny, kierownik Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie, ekspert  
w zakresie rozwoju i odnowy miast, od 2011 roku kieruje realizacją programu rewitalizacji  
centrum Lwowa.

11.40 – 12.10 [ Warszawa ] Warsztaty projektowe Praga Północ – przykład tworzenia planów 
rewitalizacji / Paulina Sikorska – geograf, członek zarządu Oddziału Warszawskiego Towarzystwa 
Urbanistów Polskich, przewodnicząca Komisji Dialogu Społecznego do Spraw Ochrony Dziedzictwa 
Kulturowego przy Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków.

12.15 – 12.45 [ Wrocław ] Rewitalizacja Nadodrza jako przykład społeczno-urbanistycznej 
odnowy zdegradowanych obszarów śródmiejskich / Sebastian Wolszczak – prawnik, project 
manager, współautor i koordynator Projektu Rewitalizacji Nadodrza we Wrocławiu.

 12.50 – 13.00 [ Przerwa kawowa ]
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 13.00 – 14.15 [ BLOK 2: Pakiety startowe ]

Pięć prezentacji założeń projektów rewitalizacji przygotowywanych przez małopolskie samorządy, 
które planują podjęcie szerokich projektów rewitalizacyjnych zgodnych z wymogami Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Małopolski na lata 2014-2020. Zakłada się przeprowadzenie kompleksowych 
działań, mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz ożywienie gospodarcze i społeczne 
rewitalizowanych obszarów. Realizacja tak planowanych projektów wiąże się z podjęciem przedsięwzięć  
z zakresu rewitalizacji społecznej, fizycznej, gospodarczej, środowiskowej i przestrzennej wraz  
z zapewnieniem odpowiedniej efektywności, skuteczności i trwałości udzielanego wsparcia. 

13.00 – 13.10 [ Kraków ] Rehabilitacja osiedli, partycypacja, partnerstwo – pilotażowy program 
rehabilitacji osiedli Ugorek i Olsza II / Leszek Jasiński – główny specjalista, Referat ds. Rewitalizacji, 
Wydział Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Krakowa.

13.15 – 13.25 [ Krynica-Zdrój ] Kurort Krynica – kompleksowy program rewitalizacji 
uzdrowiska Krynicy-Zdroju dla wzmocnienia funkcji turystycznych, kulturowych i uzdrowiskowych  
/ Dariusz Reśko – Burmistrz Krynicy-Zdroju. 

13.30 – 13.40 [ Nowy Sącz ] Proces rewitalizacji Miasta Nowego Sącza w latach 2014-2020  
– założenia, obszary / Mirosław Trzupek – Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa, Urząd 
Miasta Nowego Sącza.

13.45 – 13.55 [ Oświęcim ] Oświęcimska Przestrzeń Spotkań / Janusz Chwierut –  
Prezydent Miasta Oświęcim.

14.00 – 14.10 [ Tarnów ] Rewitalizacja Śródmieścia w Tarnowie – realizacje, zamierzenia, 
wyzwania / Rafał Koścień – Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Tarnowa.

 14.15 – 15.00 [ Posiłek ]

 15.00 – 18.00 [ BLOK 3: Debata ]

Dyskusja na kanwie prezentacji BLOKU 1 i 2 – wymiana myśli, idei, poglądów, pomysłów na temat zasad  
i metod oraz najlepszych wzorców poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz tworzenia nowej tkanki 
miejskiej poprzez kompleksowe projekty rewitalizacyjne zdegradowanych fragmentów miast. Debatę 
poprowadzą: Małgorzata Tomczak (Architektura & Biznes) oraz Piotr Burak‑Gajewski (dr hab. inż. arch., 
prof. Politechniki Krakowskiej).

 18.00 – 18.30 [ Podsumowanie i wnioski ]


