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DZIEŃ PIERWSZY, 25 listopada 2020
godz. 10.30 – 16.30 
 

Elektroniczna rejestracja uczestników

godz. 10.30 – 11.00

 

godz. 11.00 – 12.15 / WYSTĄPIEnIA InAuguRACYJnE: 

BoLeSŁaW STeLMacH, Dyrektor narodowego Instytutu architektury i Urbanistyki/ Dobra kultury współczesnej. 

Zarys problemu

BoHDan BIŚ LISoWSkI, Prezes Stowarzyszenia architektów Polskich SarP/ na styku dziedzictwa kulturowego 

i architektonicznych wyzwań

aDaM cZYŻeWSkI, Wydział Sztuki Mediów, aSP – Warszawa / od miasta-ogrodu do ogrodu w mieście

 

godz. 12.15 – 14.00 / CZĘść PIERWSZA

najciekawsze projekty, realizacje i adaptacje konserwatorskie. 

Architektura w ścisłej strefie konserwatorskiej 2018 – 2020.

WaLDeMar oLBrYk, PrZeMo ŁUkaSIk/ fUZja – łączy

jakUB LeWIckI / architektura drewniana w działaniach Mazowieckiego Wojewódzkiego konserwatora Zabytków

DoroTa TrUŚkIeWIcZ / Budownictwo, rewitalizacja, ekologia

krZYSZTof PYkeL, SZYMon WojcIecHoWSkI / Masterplan w rzeczywistości konserwatorskiej  

na przykładzie Portu Praskiego

WŁaDYSŁaW GrocHoWSkI, PIoTr GrocHoWSkI, WojcIecH koLĘDa / Zapomniane. architektura industrialna 

w Polsce – sygnalizacja problemu. Dziedzictwo architektoniczne i zrównoważony rozwój na przykładzie  

inwestycji arcHe.

 

PRZERWA 14.00 – 14.45

 

godz. 14.45 – 16.30 / CZĘść DRugA

najciekawsze projekty, realizacje i adaptacje konserwatorskie. 

Architektura w ścisłej strefie konserwatorskiej 2018 – 2020

 

ZBIGnIeW MaĆkÓW/ Budynki najlepsze dla środowiska, to te już zbudowane. rewitalizacja dawnej kotłowni 

zachodniej na terenie fabryki PafaWag we Wrocławiu 

MarIUSZ ŚcISŁo, DoroTa MoreLeWSka / rewitalizacja i modernizacja budynku przy ulicy jagiellońskiej  

28 – nowe oblicze Teatru Baj na warszawskiej Pradze

MaGDaLena Garncarek / czy design w ogóle może być ekologiczny?

PaWeŁ LISIak / Lauato si’. klasztor oo. franciszkanów – adaptacja ruin niemieckiej torpedowni w Gdyni

Zachowanie dziedzictwa – w jaki sposób najlepiej pogodzić sprzeczności w świecie ekologicznych wyzwań i ograniczeń



 

 

 

DZIEŃ DRugI, 26 listopada 2020
godz. 11.15 – 14.30

11.15 – Elektroniczna rejestracja uczestników

 

godz. 11.30 – 12.00 / CZEść TRZECIA

Rewitalizacja, prawo 2020

MakSYMILIan cHerka, adiunkt w Instytucie nauk Prawno – administracyjnych, Wspólnik w kancelarii  

elżanowski, cherka Wąsowski/ ochrona środowiska w zabytkach – perspektywa prawna

  

godz. 12.00 – 15.00 / CZEść CZWARTA

Ekologia, rewitalizacja, szacunek do dziedzictwa

 

PAnEL DYSKuSYJnY /pytania i odpowiedzi. Dyskusja wokół zagadnień:

 

1.  czy i w jakiej mierze projektanci proponowali w swoich projektach rewitalizacyjnych i obiektach lokowanych 

w ścisłej strefie konserwatorskiej rozwiązania i materiały ekologiczne i czy przyczynili się tym samym  

do zrównoważonego rozwoju? 

2.  czy w postpandemicznym świecie inwestycje w obiekty i zespoły zabytkowe mają szanse na dalszy rozwój  

i pod jakimi warunkami?

 

Podsumowanie Konferencji 2020
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Zachowanie dziedzictwa – w jaki sposób najlepiej pogodzić sprzeczności w świecie ekologicznych wyzwań i ograniczeń

1. Wejście i udział: jedno kliknięcie i podanie imienia nazwiska oraz adresu e-mail

LInk: https://zoom.us/j/93999515991?pwd=cUU2nDVtneZkcHnkeUIzaXexrm9kdz09

2. W przypadku kłopotów z logowaniem, można oglądajać bezpośrednią transmisję na Youtube (jako widz). 

Link: https://youtu.be/gn1afXcGrQa

https://zoom.us/j/93999515991%3Fpwd%3DcUU2NDVtNEZkcHNkeUIzaXExRm9kdz09%20
https://youtu.be/gn1afXCGRQA

