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Po 25-ciu latach dynamicznego, ale i chaotycznego rozwoju przestrzeń publiczna w Polsce wymaga
konsekwentnych i długotrwałych działań naprawczych. Jednocześnie, jak pokazują przykłady krajów,
gdzie

przestrzenie

publiczne

są

lepiej

uporządkowane,

bez

podniesienia

świadomości

i

zaangażowania mieszkańców działania samorządów nie przyniosą spodziewanych efektów.
Ułatwieniom w tych procesach mają służyć zarówno planowane, jak i już wprowadzone zmiany
prawne. Jakie warunki muszą być spełnione by były one skuteczne? – na to pytanie spróbują
odpowiedzieć eksperci w trakcie debaty towarzyszącej konferencji „Wspólna przestrzeń – 25 lat
doświadczeń – od transformacji do partycypacji”.

Program
Prowadzenie debaty: dr hab. Piotr Lorens (Prezes TUP; Politechnika Gdańska)

Część pierwsza – planowanie przestrzenne, rewitalizacja, partycypacja

10:00-10:10 – słowo wstępne: prof. Tadeusz Markowski (Przewodniczący KPZK PAN; Uniwersytet
Łódzki)
10:10-10:30 – wystąpienie prof. Krzysztofa Skalskiego (Rada Programowa Stowarzyszenia Forum
Rewitalizacji; Uniwersytet Jagielloński), Refleksje nt. rozwiązań ustawowych wobec potrzeb
rewitalizacyjnych polskich miast
10:30-10:50 – wystąpienie dr Agnieszki Łakomej (Plastyk M. Krakowa), Dobre praktyki reklamowe
na obszarze parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto
10:50-11:10 – wystąpienie dr Tomasza Jeleńskiego (Politechnika Krakowska), Nowe wyzwania
związane z kształtowaniem przestrzeni publicznych
11.10-11.30 – wystąpienie dr Anny Staniewskiej (Politechnika Krakowska), Kształtowanie krajobrazu
miasta - regulacje prawne i aspekty partycypacyjne
11:30-12:00 – dyskusja
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12:00 – 12:30 – przerwa kawowa

Część druga – ustawa krajobrazowa

12:30-12:40 – słowo wstępne: Olgierd Dziekoński (architekt, były sekretarz stanu w Kancelarii
Prezydenta RP, jeden ze współtwórców tzw. ustawy krajobrazowej)
12:40-13:00 – wystąpienie Marka Kuzaki (AMS), Czy ustawa krajobrazowa pomoże krajobrazowi
reklamowemu? – perspektywa przedsiębiorcy
13:00-13:20 – wystąpienie Tomasza Gamdzyka (Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i
Strategii Rozwoju w Warszawie), Czy ustawa krajobrazowa daje dobre narzędzia do naprawy
miejskiego krajobrazu?
13:20-13:40 – wystąpienie Michała Ciesielskiego (Biuro Rozwoju Wrocławia), Ochrona krajobrazu –
dotychczasowe praktyki a nowe narzędzia ustawowe
13:40-14:00 dyskusja
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