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Harmonogram konferencji 
1 DZIEŃ / PIĄTEK 6 MAJA 2022 / POLITECHNIKA GDAŃSKA– DZIEDZINIEC HEWELIUSZA 

8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników 

9:00 Powitanie uczestników 
 Wprowadzenie 

Przedstawiciele konsorcjum projektu GOSPOSTRATEG 

9:15-10:15 Prelekcje sesja 1 Placemaking i Regeneracja Targowisk 
 „Placemaking” & 

„Placemaking specifically in public markets” 
Kurt Wheeler | PPS – Project for Public Space, New York, USA 
Program Manager, Market Cities 
„Regeneracja a rewitalizacja Targowisk” 
Paweł Podsiadło | ZTM Katowice, Polska 
Konsultant UE ds. rozwoju i innowacji  

„Targowisko Polanki” czy “Rynek w Oliwie” - po co i jak zmienialiśmy pewną 
przestrzeń publiczną.” 
Justyna Borucka, Piotr Czyż | Politechnika Gdańska, Inicjatywa Miasto, Gdańsk  
przedstawiciele konsorcjum projektu GOSPOSTRATEG 

10:15-10:30 Dyskusja 
10:30 – 11:00 Przerwa kawowa 
11:00-12:30 Prelekcje sesja 2 Przykłady dobrych praktyk 

 „Przestrzenie interakcji społecznej. Targowiska i place w projektach 
architektoniczno-artystycznych.” 
 Bogna Świątkowska | Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa 
 

 „Zielony Rynek jako część programu Zielone Polesie – kompleksowe 
przekształcenia dzielnicy Stare Polesie w Łodzi.” 
Anna Sokołowska | Stowarzyszenie Plan Zero, Łódź 
 

„Możliwości i efekty współpracy pomiędzy jednostką zarządzającą targowiskami - 
Zarząd Targowisk w Katowicach, a środowiskiem akademickim - Wyższą Szkołą 
Techniczną w Katowicach.” 
Paulina Nagel | Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych 
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach 
 

„Targowisko Orłowo - projektowanie lokalne.” 
Natalia Wielebska | Stowarzyszenie Traffic Design, Gdynia 
 

„PRZ SZŁOŚĆ Bazaru Różyckiego.” 
Jacek Grunt-Mejer | Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Rewitalizacji 
urząd m. st. Warszawy 

 Zakończenie  części konferencyjnej  
12:30-13:30 Przerwa obiadowa*  
13:30-15.30 Panel dyskusyjny 
 Moderowana  dyskusja z udziałem: 

Piotr Lorens | Architekt Miasta Gdańska, 
Prelegenci oraz zaproszeni goście 
Moderacja: Łukasz Pancewicz 

15:30 Wirtualny spacer po Oliwie / film  

 Zakończenie części panelowej 

 
2 DZIEŃ/ SOBOTA 7 MAJA 2022 / TARG OLIWA  
9:00-9.30 / Spacer Janes Walk dla chętnych po Oliwie w dzień targowy. 
*(dla uczestników konferencji obiad we własnym zakresie; poniżej wybrane lokalizacje gastronomii na kampusie PG): 
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Caffe Bar Mikawa 
Gmach Główny, poziom -1 (budynek nr 1 na mapie kampusu) 
oferta: śniadania na ciepło, kanapki na zimno i ciepło, zupy, tortille, zapiekanki, makarony na ciepło, sałatki, 
różne kawy, ciastka, koktajle, desery 
MiXTURA 
budynek Chemii C, poziom -1 (budynek nr 5 na mapie kampusu) 
oferta: kanapki, sałatki, dania śniadaniowe, obiadowe, fast food, kebab, napoje ciepłe i zimne, koktajle, 
świeże soki 
LOVEAT  
budynek Audytorium Novum, parter (budynek nr 17 na mapie kampusu) 
oferta: kanapki, bagietki na zimno i ciepło, sałatki, zupy, kawy w czterech rozmiarach, koktajle, świeże soki, 
herbaty, napoje 
Więcej na Facebooku 
PUB w KWADRACIE 
AK PG Kwadratowa (budynek nr 23 na mapie kampusu), tel. 58 347 23 23 
oferta: napoje, przekąski 
Bufet w ETI 
(budynek nr 42 na mapie kampusu), tel. 58 347 18 13 
oferta: zestawy obiadowe, napoje, fast food, kanapki, bułki, naleśniki, pierogi, sałatki, ciastka, koktajle, 
desery 
Bar Kambuz 
(budynek nr 30 na mapie kampusu, parter, po lewej stronie) 
oferta: kanapki na ciepło i zimno, sałatki, dania śniadaniowe, obiadowe, fast food, napoje zimne i ciepłe, 
ciastka, koktajle 
więcej na Facebooku 
Bar GO-IBO 
(budynek nr 30 na mapie kampusu, parter, po prawej stronie) 
oferta: kanapki na zimno i ciepło, zapiekanki, sałatki, ciastka, koktajle, kawy, napoje 
więcej na Facebooku 
FreszCafe 
(budynek nr 50 na mapie kampusu, parter) 
oferta: kanapki na zimno i ciepło, śniadania, sałatki, zupy, dania obiadowe, frytki, kawy, koktajle 
więcej na Facebooku 
3 smaki 
(budynek Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, ul. Fiszera 14), tel. 739 000 282 
oferta: kanapki na ciepło i zimno, sałatki, zupy, dania śniadaniowe, obiadowe, kawy, koktajle, świeże soki, 
ciastka, drożdżówki 
więcej na Facebooku 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kontakt:  
Komitet Organizacyjny Konferencji  
Politechnika Gdańska, Wydział Architektury 
Ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 
Adres email: narynek.gospostrateg@pg.edu.pl, telefon kontaktowy: 502 088 996 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


