
1 

 

Warszawska przestrzeń, urbanistyka i architektura  

– najważniejsze problemy 

 

Otwarte spotkanie – debata środowisk zawodowych  
– wydarzenie powiązane z obchodami jubileuszu 100-lecia Wydziału Architektury – 

na zaproszenie Dziekana Wydziału Architektury – Prof. dr hab. inż. arch. Stefana Wrony 

Miejsce: audytorium im. St. Noakowskiego, WA PW 

Termin: wtorek, 20 października 2015 r.; godz.10:00 – ok. 15:00  

Program: aktualny 12 października 2015 r.; organizatorzy zastrzegają możliwość zmian 

1. Wystąpienie powitalne –- Prof. dr hab. inż. arch. Stefan Wrona, Dziekan WA PW                                                                                                                      

2. Informacja nt. stanu dokumentów planistycznych m. st. Warszawy – w nawiązaniu         

              do Uchwały Rady m. st. Warszawy z dnia 9 lipca 2015 r. ws. aktualności Studium ukizp  

              Warszawy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - arch. Marek  

              Mikos  - p.o. Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu 

                                                                                                                                          m. st. Warszawy 

3. W sprawie Warszawy - falstart Świętokrzyskiej – arch. Jacek Jedynak – inspirator  

                                                                                                                                                         debaty 

Wypowiedzi zgłoszone w reakcji na „List otwarty w sprawie Warszawy” arch. Jacka Jedynaka  

do Pani Prezydent m. st. Warszawy (z czerwca 2015 r.): 

4. Warszawskość architektury warszawskiej - dr hab. arch. Jeremi Królikowski,   

                                                                                                                                               prof.  SGGW 

5. Po drugiej stronie barykady - architektura zamówień publicznych m.  st.  Warszawy  

             (na przykładzie II linii metra oraz modernizacji ulicy Świętokrzyskiej)   

                                                                                                                              - arch. Mikołaj Kołacz  

 [wypowiedzi 1-5 łącznie ok. 60 minut] 

PRZERWA - 15 minut  

Wypowiedzi przygotowane - na zaproszenie organizatorów debaty:  

6. Tradycje warszawskiej urbanistyki a obecne plany miejscowe - dr arch. Aleksander  

                 Chylak - Przewodniczący Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, WA PW  

7. 4 x W czyli Wizja Wisły w Warszawie  – arch. Grzegorz Stiasny - zastępca  

                         Przewodniczącego Rady Architektury i Przestrzeni Publicznej Warszawy, WA PW  

8. Projektować miasto – dr hab. arch. Krzysztof Domaradzki, prof. PW  

                               – b. Wiceprzewodniczący d. Rady Architektury i Rozwoju Warszawy, WA PW 

9. Jak tworzyć przyjazną przestrzeń Warszawy?  – arch. Krzysztof Chwalibóg  

                                                                                    – Przewodniczący Polskiej Rady Architektury 

10.        7 życzeń dla Warszawy od Oddziału Warszawskiego TUP – arch. Marcin Świetlik  

                                                                             - Wiceprezes Zarządu  Oddziału TUP w Warszawie  
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11.       Warsztaty jako forma współpracy w projektowaniu miasta – dr inż. Katarzyna  

                                                Sadowy - Przedstawicielka Zarządu Oddziału Warszawskiego SARP  

 

Wypowiedzi przygotowane na zaproszenie organizatorów debaty - dot. ochrony dziedzictwa  

warszawskiej urbanistyki i architektury: 

12. Rekomendacja krajobrazowa UNESCO a waloryzacja zabytkowej przestrzeni  

             miejskiej Warszawy – Michał Krasucki – Zastępca Dyrektora Biura Stołecznego  

                                                                             Konserwatora Zabytków Urzędu m. st. Warszawy  

13. Ochrona dóbr kultury współczesnej przez Samorząd m. st. Warszawy  

                                                                         – arch. Grzegorz A. Buczek – st. wykładowca WA PW  

 

[wypowiedzi w punktach 6 – 13 po max. 10 minut; po każdej wypowiedzi moderator debaty dopusz-

cza jedną (odnośną) wypowiedź „z audytorium” – max . 3 min.; łącznie – ok. 120 minut]  

14. Propozycja wyłonienia komisji wnioskowej  

PRZERWA – 15 minut 

15. Ew. wyłonienie komisji wnioskowej   

16. Otwarta dyskusja – ok. 60 minut – wypowiedzi po max. 5 minut 

17. Ew. propozycja roboczych wniosków z dyskusji – komisja wnioskowa 

18. Podsumowanie dyskusji i zakończenie spotkania  

             [przewidywany łączny czas spotkania – ok. 4,5  – 5 godz., w godz. 10 – 15]  

 

 

Intencją organizatorów debaty jest, aby wypowiedzi ujęte w programie dotyczyły 

- wybranych przez ich Autorów - aktualnych „najważniejszych problemów przestrzeni

 – urbanistyki – architektury Warszawy” (co najmniej krótkie diagnozy,  

niekoniecznie propozycje rozwiązań…) 

  

 


