uroczyste otwarcie
ośrodka kreatywnych inicjatyw w Bytomiu
Bytom, ul. Murarśka 3: 16 śtycznia, godz. 15:00 – śpacer/16:00 – indoor
Śląski Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich, przy wsparciu wielu osób i instytucji,
ma zaszczyt zaprosić na uroczyste otwarcie ośrodka kreatywnych inicjatyw w Bytomiu,
połączone z inauguracją nowej siedziby Oddziału oraz wernisażem nt.:

Trwałość procesów rewitalizacji – warunki, metody, uczestnicy
który odbędzie się 16 stycznia 2019 roku w Bytomiu, przy ul. Murarskiej 3 (parking przy centrum Agora),
w godzinach 15:00 (spacer) / 16:00 do 18:00.
Wernisaż to unikalna okazja do spotkania przyjaciół i znajomych uczestniczących w projekcie pilotażowym
rewitalizacji, realizowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej
i Mieszkalnictwa, władze 23 miast oraz wielu wykonawców opracowań cząstkowych, w tym urbanistów
tworzących w ramach pilotażu nowego typu koncepcje przekształceń struktur przestrzennych.
Wernisaż to połączenie spotkania środowiskowego, wydarzenia towarzyskiego służącego wymianie
poglądów oraz prezentacji osiągnięć. W celu uświetnienia wernisażu zapraszani są także goście specjalni –
osoby publiczne.
Termin wernisaż tradycyjnie wiązał się z czynnością werniksowania – ostatecznego pokrywania płócien
lakierem. Użyliśmy tej formuły, by móc podyskutować o interesujących nas sprawach na świeżo, zanim
osiągnięcia projektu pilotażowego zostaną pokryte werniksem oficjalnych raportów i podsumowań.
Chcielibyśmy porozmawiać o tym, jak utrwalić dotychczasowy dorobek, i spróbować wyznaczyć ramowe
perspektywy działań w sferze przekształceń miast w przyszłości.
Będzie to zatem spotkanie bardziej robocze niż oficjalne. Zgromadzi poczet osób zainteresowanych pracą
społeczną dla miast, wymianą dotychczasowych doświadczeń zespołów projektowych oraz urzędów,
zaangażowanych w pilotaż. Taka dyskusja może pomóc utrwalić dorobek pilotażu, a przy tym wyznaczyć
perspektywy przekształceń przestrzeni miejskich na przyszłość. Spotkanie uzupełni krótki spacer po
Bytomiu - bardzo ciekawym mieście o średniowiecznych korzeniach, zdegradowanym pod wpływem
czynników, które pierwotnie spowodowały jego dynamiczny wzrost.
W początkowej części wernisażu zaproszeni goście wygłoszą krótkie, najwyżej 5-minutowe komunikaty
wprowadzające. Każdy z zaproszonych Gości może wygłosić taki komunikat pod warunkiem wcześniejszego
uzgodnienia z organizatorami. Druga część wernisażu przeznaczona będzie na nieskrępowaną nieformalną
dyskusję nad poszczególnymi zagadnieniami, poruszonymi w części pierwszej. Celem tej wymiany poglądów
będzie określenie warunków, metod i podmiotów, które zapewniłyby trwałość dorobku pilotażu i jego
dalsze oddziaływanie na rozwój procesów rewitalizacji, także w formie wykorzystania doświadczeń przez
innych. Takim trwałym rezultatem projektu pilotażowego dla Bytomia jest m.in. "gniazdo" - ośrodek
kreatywnych inicjatyw, będący obecnie formalną siedzibą Śląskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów
Polskich. Przy wsparciu mieszkańców zakończono właśnie jego remont – to tłumaczy, dlaczego spotykamy
się właśnie tutaj. Swą obecność zapowiedzieli liczni prominentni goście, co stwarza okazję do rzeczowej,
otwartej i owocnej dyskusji.

Program:
15:00 – spacer prezentujący dorobek projektu pilotażowego w śródmieściu Bytomia (prosimy o
potwierdzenie zamiaru uczestnictwa).
16:00 – początek wernisażu, powitania i krótkie ( do 5 minut) komentarze wprowadzające do debaty oraz
dyskusji kuluarowych:


Katarzyna Ujma-Wąsowicz – Prezes Oddziału Śląskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich –
powitanie uczestników;



Mariusz Wołosz – Prezydent Bytomia – wnioski z dotychczasowego przebiegu rewitalizacji
Bytomia i perspektywy na przyszłość;



Izabela Domogała - Członek Zarządu Województwa Śląskiego, wcześniej prowadząca projekt
pilotażowy w Bytomiu, jedna z inicjatorów „gniazda” – doświadczenia procesu rewitalizacji
dla perspektyw rozwoju województwa śląskiego;



Maciej Borsa – Wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich, uczestnik projektu
pilotażowego, inicjator „gniazda” – rola urbanistów w projekcie pilotażowym i rola projektu
pilotażowego dla urbanistów;



Maciej Aulak - Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych Ministerstwa – kierunki
działań ministerstwa dla kontynuacji procesów zapoczątkowanych pilotażem;



Aleksandra Jadach-Sepioło - Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa –
rewitalizacja: co należy utrzymać, rozwinąć, a co poprawić w systemie wspierania
przekształceń miejskich;

~16:30

fakultatywne wystąpienia pozostałych uczestników – tematy uzgodnione z organizatorami;

~16:45

dyskusja (plenarna i w grupach);

~18:00

formalne zakończenie wernisażu.

