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REWITALIZACJA OBSZARÓW ZURBANIZOWANYCH

Warsztaty i konferencja w Wałczu
Od 8 do 10 września 2022 roku odbędą się w Wałczu już po raz dwudziesty czwarty „Warsztaty 
nadzoru inwestycyjnego” oraz po raz dziewiętnasty odbędzie się konferencja naukowa pt. „Rewi
talizacja obszarów zurbanizowanych”. Corocznie pod ogólnym tematem konferencji wybierany jest 
także temat wiodący.

Dla przypomnienia można podać tematy wiodące poprzed-
nich edycji konferencji, w 2013 roku była to „Rewitalizacja 
budownictwa wodnego”, w 2014 roku „Budownictwo drogo-
we”, w 2015 roku „Rewitalizacja przestrzeni i obiektów infra-
struktury miejskiej”, w 2016 roku „Rewitalizacja i zagospoda-
rowanie budowli fortyfikacyjnych”, w 2017 roku „Powodzie 
w miastach powodowane wodami opadowymi”, w 2018 roku 
„Rewitalizacja obiektów inżynierskich, oczyszczalni ścieków 
oraz infrastruktury kanalizacyjnej w miastach”, w 2019 roku 
„Rewitalizacja kubaturowych obiektów budowlanych”, w 2020 
roku planowanym tematem była „Rewitalizacja infrastruk-
tury kolejowej” (z powodu pandemii konferencję odwoła-
no) i ostatnia, zeszłoroczna edycja zatytułowana „Katastro-
falne skutki związane z ulewnymi deszczami”.
Wybierając temat wiodący, organizatorzy zawsze mie-
li na uwadze aktualne problemy, które wymagały zwró-
cenia szczególnej uwagi. W bieżącym roku przygotowali 
dwie sesje wiodące zatytułowane „Rewitalizacja i moder-
nizacja małych elektrowni wodnych i obiektów towarzy-
szących” oraz „Perspektywy pozyskiwania energii ze źródeł 
odnawialnych, takich jak: elektrownie wodne, elektrow-
nie wiatrowe, geotermia i pompy ciepła”. Przewodniczą-
cym Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. inż. Wiesław 
Buczkowski.
Zachodzące zmiany klimatyczne znacząco wpływają na ota-
czające nas środowisko oraz na zmiany w otoczeniu społecz-
no-gospodarczym i uwarunkowania legislacyjne. Wybiera-
jąc tegoroczny temat wiodący konferencji, organizatorzy 
kierowali się między innymi działaniami spowodowanymi 
globalną troską o klimat, opisanymi w dokumencie zatwier-
dzonym przez Unię Europejską w grudniu 2019 roku, nazy-
wanym Europejskim Zielonym Ładem. Elementami Zielo-
nego Ładu są: neutralność klimatyczna Europy, ekonomia 
o obiegu zamkniętym, renowacja budynków, zero zanie-
czyszczeń, ekosystemy i bioróżnorodność, zdrowa żyw-
ność i zrównoważone rolnictwo, zrównoważony transport, 
środki finansowe dla najbardziej potrzebujących regionów, 

badania, rozwój i innowacje oraz reprezentacja dyploma-
tyczna na zewnątrz UE. Jest to przykład kompleksowego po-
dejścia do zagadnienia ochrony środowiska z uwzględnie-
niem zarówno potrzeb ekonomicznych, jak i społecznych, 
mieszkańców Europy.
Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych idealnie wpi-
suje się w politykę Zielonego Ładu. Jest to temat aktualny 
i bardzo ważny. Rewitalizacja istniejących obiektów, takich 
jak małe elektrownie wodne, a także budowa nowych jak 
np. farmy wiatrowe stanowią obecnie dużą grupę inwesty-
cji budowalnych.
Zamierzeniem organizatorów jest, aby konferencja była oka-
zją do wymiany poglądów i doświadczeń przedstawicieli 
różnych środowisk, a jej interdyscyplinarny charakter po-
zwoli na wypracowanie efektywnych metod działań wspie-
rających procesy rewitalizacyjne.
W czasie konferencji gościć będziemy przedstawicieli wie-
lu uczelni z Polski i z zagranicy. Na obrady przybędą na-
ukowcy między innymi z Instytutu Techniki Budowlanej, 
Politechnik: Białostockiej, Bydgoskiej, Koszalińskiej, Lwow-
skiej, Łódzkiej, Poznańskiej, Świętokrzyskiej, Szkoły Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu oraz Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego.
Uczestnikami konferencji, jak co roku, będzie duże grono 
praktyków – inżynierów budownictwa prężnie działających 
w firmach projektowych i wykonawczych.
Patronat medialny nad konferencją w 2022 roku, podob-
nie jak w latach poprzednich, objął „Przegląd budowlany”, 
w którym zostanie opublikowana część referatów zgłoszo-
nych na konferencję, po uzyskaniu pozytywnej recenzji i za-
akceptowaniu przez Komitet Naukowy. Oprócz referatów 
dotyczących tematu wiodącego zostaną opublikowane rów-
nież pozostałe referaty mieszczące się w szeroko pojętej te-
matyce rewitalizacji obszarów zurbanizowanych.

dr inż. Anna Szymczak-Graczyk

Numer lipcowo-sierpniowy „Przeglądu Budowlanego” prezentuje artykuły na Konferencję Techniczną „Rewitalizacja obszarów zurbanizo-
wanych”, której tematem wiodącym jest „Rewitalizacja i modernizacja małych elektrowni wodnych i obiektów towarzyszących” oraz „Per-
spektywy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych”. Artykuły zostały przygotowane przez pracowników naukowych oraz specjali-
stów z całej Polski. Dziękujemy szczególnie:
•  dr inż. Annie Szymczak-Graczyk członkowi Komitetu Organizacyjnego,
•  prof. dr. hab. inż. Wiesławowi Buczkowskiemu przewodniczącemu Komitetu Naukowego,
•  dr. inż. Edmundowi Przybyłowiczowi przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego, przewodniczącemu Oddziału PZITB w Poznaniu,
•  mgr. inż. Andrzejowi Piątkowskiemu członkowi Komitetu Organizacyjnego, prezesowi CUTOB PZITB Poznań,
•  mgr. inż. Zbigniewowi Augustyniakowi pomysłodawcy warsztatów i konferencji.

Dziękujemy bardzo za wspaniałą współpracę – redakcja


