
  

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
miejsce konferencji: Politechnika Śląska, Wydział Architektury

Gliwice, ul. Ks. Marcina Strzody 10

PROGRAM KONFERENCJI 

czwartek 20.04.2017

9.00-10.00 – rejestracja uczestników + kawa/herbata na dzień dobry_1

aula 014
10.00-10.15: Powitanie i wykład inauguracyjny:
 Dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, Dziekan WA: Wirusy architektury.  Co wolno 

architektom? Czy ładny - to wystarczy? Projektowanie jakościowe w oparciu o 
wiedzę, potrzeby i priorytety – standard i obowiązek

10.15-10.30: Wykład wprowadzający:
 Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska: Metody, techniki i narzędzia 

badawcze w architekturze

aula 014
10.30-11.45;  Sesja 1: PLENARNA: referaty po 15 min. 
(prowadzenie: Dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross)
 Dr hab. inż. arch. Małgorzata Mizia: Wróćmy do kultury
 Dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. nzw. PW: Od kanonu przez model empiryczny ku

parametrycznym formułom. Ewolucja poglądów na temat użytkowych i 
ergonomicznych uwarunkowań architektury

 Dr hab. inż. arch. Marek Wysocki: Projektowanie uniwersalne w planowaniu 
integracyjnych placów zabaw

dyskusja: 30 min. (lub 5 min. po każdym  referacie)

sala 7
11.45 – 12.15 przerwa na kawę_2 

aula 014
12.15-13.45; Sesja 2: ZAGADNIENIA INTERDYSCYPLINARNE W 
PROJEKTOWANIU;  referaty po 10 min.  
(prowadzenie: Dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. nzw. PW)
 Mgr Maciej Żłobiński: Wieloaspektowość projektowania przestrzeni biurowej
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 Dr inż. arch. Michał Sitek: Projektowanie udogodnień w przestrzeniach terminali 
lotniczych – oczekiwania i potrzeby pasażerów

 Mgr inż. arch. Wojciech Filip Maciejewski: Zastosowanie technologii wirtualnej 
rzeczywistości w badaniach wpływu dystrybucji oświetlenia elektrycznego na 
poczucie bezpieczeństwa 

 Dr hab. inż. Jerzy Mikulik, prof. nzw. AGH, Dr inż. Grzegorz Augustyn, Dr inż. 
Jakub Jurasz, Mgr inż. Krzysztof Jurczyk, Dr inż. Tomasz Korbiel, Dr inż. Rafał 
Rumin: Analiza projektów architektonicznych budynków użyteczności publicznej w
kontekście parametrów komfortu termicznego

 Dr inż. arch. Leszek Świątek: Wskaźniki biofilii. Pokoleniowa percepcja biokultury 
w projektowaniu

 Dr inż. arch. Justyna Kleszcz: Farma jako system kształtowania produktywnej 
zieleni miejskiej w Europie i na świecie – wyzwania i zagrożenia

dyskusja: 30 min. (lub 5 min. po każdym  referacie)

sala 7
13.45-14.45 przerwa na obiad

aula 014
14.45-16.15; Sesja 3a:   PRZESTRZENIE ZAMIESZKANIA     I POTRZEBY 
UŻYTKOWNIKÓW: referaty po 10 min.  
(prowadzenie: Dr hab. inż. arch. Marek Wysocki)
 Dr hab. inż. arch. Teresa Kusionowicz: Realizacja potrzeb zdrowotnych człowieka

w architekturze
 Dr inż. Anna Ostańska: Zmiany w preferencjach mieszkańców osiedla z 

budynkami prefabrykowanymi po czterech latach od chwili pierwszych  
interdyscyplinarnych badań ankietowych

 Dr inż. Joanna A. Pawłowicz: Wpływ preferencji mieszkańców osiedli na działania
deweloperów

 Dr inż. Elżbieta Szafranko: Problematyka kształtowania przestrzeni zamieszkania 
i lokalizacji inwestycji mieszkaniowych

 Mgr inż. arch. Marcin Głuchowski: Współczesny kwartał architektury 
mieszkaniowej, a potrzeby użytkowników zespołów wielorodzinnych

 Mgr inż. arch. Jarosław Zawadzki: Pięćdziesięciolecie modyfikacji modułowego 
budownictwa mieszkaniowego, na podstawie Osiedla Piastowskiego w Poznaniu

dyskusja: 30 min. (lub 5 min. po każdym  referacie)

aula 015
14.45-16.15; Sesja 3b: PRZESTRZENIE ZAMIESZKANIA - MIASTO; referaty 10 min.
(prowadzenie: Dr hab. Małgorzata Dobrowolska)
 Mgr Adam Sebastian Górski: Społeczny obraz miasta jako wyznacznik działań 

podejmowanych w procesie rewitalizacji
 Dr inż. arch. Marek Janik: Przedprojektowe badania przestrzeni miejskiej. 

Przykład zastosowania narzędzia badawczego
 Dr inż. arch. Agnieszka Bugno-Janik: Badania partycypacyjne przestrzeni 

miejskiej – autorskie narzędzia badawcze
 Dr inż. arch. Krzysztof Kozak: Badania możliwości zaspokajania potrzeb 

parkingowych mieszkańców w obszarze zabudowy śródmiejskiej w zarysach 
średniowiecznego układu urbanistycznego na przykładzie miasta Gliwice
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 Dr inż. arch. Agnieszka Szumilas: Badania pomocne w analizie powierzchni 
parkingowej osiedla, w latach 1975 – 2016

 Mgr Łukasz Drozda: Między zrównoważeniem i wykluczeniem. Kolizje 
projektowania uniwersalnego z transportem zrównoważonym na przykładzie 
Warszawy

dyskusja: 30 min. (lub 5 min po każdym  referacie)

sala 7
16.15-16.45 przerwa na kawę_3

aula 014
16.45-18.15; Sesja 4a: PRZESTRZENIE EDUKACJI, PROJEKTY DYDAKTYCZNE   I 
BADANIA STUDENCKIE; referaty po 10 min. 
(prowadzenie: Dr hab. inż. arch. Dorota Winnicka-Jasłowska)
 Dr inż. arch. Angelika Lasiewicz-Sych: Architektura uniwersytecka – jako 

przestrzeń dialogu i zaangażowania
 Dr inż. arch. Joanna Gil-Mastelarczyk: Zielona przestrzeń rozrywki w mieście – 

istotny element problematyki edukacyjnej
 Mgr inż. arch. Ewa Marczewska: Określenie stopnia dostępności przestrzeni 

publicznych na Kampusie Politechniki Gdańskiej w myśl teorii projektowania 
uniwersalnego z użyciem metodologii space syntax

 Studentka Justyna Motyka: Opracowanie założeń programowo-przestrzennych 
dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Omówienie metody badań przedprojektowych 
na przykładzie ćwiczenia semestralnego

 Studentki: Sonia Jarczyk, Marta Kamińska: Modelowe mieszkanie seniora w 
badaniach przedprojektowych z udziałem użytkowników. Studium przypadku

 Studenci: Kajetan Herkt, Monika Bucała, Ewelina Kielak, Natalia Jarosz, Wiktoria 
Jagiełka: Przestrzeń edukacji i rozrywki dostosowana do dzieci z autyzmem 

dyskusja: 30 min. (lub 5 min. po każdym referacie)

aula 015
16.45-18.15; Sesja 4b: PRZESTRZENIE ZAMIESZKANIA -  SENIORZY I 
NIEPEŁNOSPRAWNI; referaty po 10 min. 
(prowadzenie: Dr hab. inż. arch. Beata Kucharczyk-Brus)
 Dr inż. arch. Maria Bielak-Zasadzka, Inż. arch. Marika Dąbrowska, Kształtowanie 

przestrzeni obiektu hospicjum w odpowiedzi na potrzeby behawioralne jego 
użytkowników

 Dr inż. arch. Joanna Kaszuba, Dr inż. arch. Karolina Sobczyńska: Optymalizacja 
przestrzeni mieszkalnej użytkowanej przez osoby niepełnosprawne wraz z 
osobami pełnosprawnymi w celu spełnienia szerokiego spectrum potrzeb

 Dr inż. arch. Małgorzata Bartnicka: Podatność mieszkań na dostosowanie ich na 
potrzeby osób niepełnosprawnych

 Dr inż. arch. Monika Magdziak: Typologia osób starszych pod kątem potrzeb 
mieszkaniowych

 Dr inż. arch. Iwona Benek, Mgr inż. arch. Małgorzata Kampka: Poprawa jakości 
opieki nad pacjentami geriatrycznymi poprzez terapie w adekwatnie kreowanym 
środowisku zajęciowym

 Dr inż. arch. Joanna Borowczyk: Budynki dostępne - propozycje systematyzacji 
zbioru dobrych praktyk jako instrumentu wsparcia trwałej integracji społecznej
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dyskusja: 30 min. (lub 5 min po każdym referacie)

aula 014
18.30-19.30 I FESTIWAL FILMOWY STUDENTÓW ARCHITEKTURY „Człowiek
w architekturze”      (prowadzenie: Dr hab. inż. arch. Beata Komar)

20.00 Bankiet, HOTEL SILVIA Klub Mardi Gras, Gliwice, ul. Studzienna 8

piątek 21.04.2017

9.00-10.00 – rejestracja uczestników + kawa na dzień dobry_1

aula 015
10.00-11.30;  Sesja 1: PRZESTRZENIE ROZRYWKI (panel dyskusyjny); 
(prowadzenie: Dr inż. arch. Anna Szewczenko)
 Dr inż. arch. Magdalena Jamrozik-Szatanek: Przestrzenie rozrywki, jako ważny 

element uzdrawiającego środowiska w szpitalach pediatrycznych
 Dr inż. arch.Rafał Szrajber: Architektura wirtualnych światów jako obszar 

badawczy
 Mgr inż. arch. Bogusław Hajda: Alternatywne formy wykorzystania przestrzeni 

miasta
 Mgr inż. arch. Agnieszka Piórkowska: „Tańczyć każdy może” - Case study do 

rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych szkoły i teatru tańca
 Mgr inż. arch. Kamil Hojarczyk: Przestrzeń czasu wolnego młodzieży na 

obszarach wiejskich (Na przykładzie wsi Babice, Jankowice, Mętków i Zagórze w 
gminie Babice)

 Mgr inż. arch. Lea Kazanecka-Olejnik: Tymczasowe przekształcenia przestrzeni 
publicznych

Komunikaty 5 minut+dyskusja 60 min 

sala 7
11.30 – 12.15 brunch 

12.30 Wyjazd na wycieczkę do Strefy Kultury w Katowicach 

Plan wycieczki:

 godz. 12.30 wyjazd: (miejsce zbiórki – Gliwice, ul. Akademicka / Plac Krakowski)
 godz. 13.30-15.00 zwiedzanie z przewodnikiem siedziby Narodowej Orkiestry 

Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR) 
 godz. 15.00-16.00 kawa, przekąski we własnym zakresie w restauracji Cadenza 

na terenie NOSPR
 godz. 16.00-17.00 spacer i zwiedzanie obiektów Strefy Kultury z możliwością 

wejścia do Galerii Jednego Dzieła w Muzeum Śląskim, gdzie aktualnie 
prezentowana jest praca  Dani Karavan’a, Reflection / Odbicie

 godz. 17.00 – wyjazd do Gliwic z parkingu NOSPR-u
 godz. 18.00 – powrót do Gliwic, parking przy ul. Ks. M. Strzody 

Organizator konferencji zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do programu konferencji.
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