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PRACOWNIA MIAST 
 
Jak powinien rozwijać się Wrocław? Jakich specjalistów potrzebuje stolica 
Dolnego Śląska? Czy nowe technologię wpływają na jakość życia w mieście? Na 
te pytania odpowiedzą uczestnicy poniedziałkowej konferencji Pracownia Miast 
na Politechnice Wrocławskiej. 
 

Pracownia Miast to nowe forum wymiany opinii liderów społecznych, organizowane przez 
Gazetę Wyborczą wspólnie m.in. z Politechniką Wrocławską. Podczas spotkań zostaną 
poruszone kwestie zarówno z obszaru biznesu, sportu, jak i edukacji. Cała seria składa 
się z 5 debat, zlokalizowanych na terenie całej Polski. Pierwsza dotyczyć będzie 
Wrocławia. Dwa główne zagadnienia debaty to: planowanie rozwoju miasta oraz nauka. 

 

Zapraszamy 9 czerwca 2014 r. od godz. 10.00 do Centrum Kongresowego PWr (bud. 
D-20, ul. Janiszewskiego 8). 

 
Program konferencji: 

 

• godz. 10.00-10.15 - powitanie i przedstawienie uczestników spotkania: prof. dr 
hab. inż. Tadeusz Więckowski, rektor Politechniki Wrocławskiej, Grzegorz 
Piechota z "Gazety Wyborczej" oraz Adam Grehl, wiceprezydent Wrocławia. 

• godz. 10.15-10.45 - prezentacja otwierająca: Jak wygląda miasto dziś, a czym 
może stać się w przyszłości. 

• godz. 10.45-12.00 - panel dyskusyjny Jak mądrze budować? Jak powinno rozwijać 
się miasto, żeby mieszkało się w nim wygodnie: Zbigniew Maćków, kurator 
Europejskiej Stolicy Kultury 2016 i prezes Dolnośląskiej Izby Architektów, Piotr 
Fokczyński, dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta 
Wrocław, Dorota Jarodzka-Śródka, prezes Archicomu i przewodnicząca 
wrocławskiego oddziału Polskiego Związku Firm Deweloperskich, dr inż. arch. 
Izabela Mironowicz z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej i prezes 
Towarzystwa Urbanistów Polskich we Wrocławiu oraz Przemysław Filar, prezes 
Towarzystwa Upiększania Wrocławia. 

• godz. 12.00-12.30 - przerwa na kawę 
• godz. 12.30-13.45 - panel dyskusyjny Biznes dla uczelni, czy uczelnie dla biznesu? 

Jakich specjalistów potrzebuje miasto przyszłości?: dr inż. Waldemar Grzebyk, 
zastępca dyrektora Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki 
Wrocławskiej ds. Transferu Technologii, Anna Szarycz, wiceprezydent Wrocławia, 
Adam Grehl, wiceprezydent Wrocławia oraz Andrzej Grzybowski, dyrektor ds. 
rozwoju sektora edukacyjnego, Intel. 

 
Zachęcamy do dołączenia do debaty.  

Aby wziąć udział w konferencji wystarczy zarejestrować się na: 
http://evenea.pl/imprezy/biznes-i-przedsiebiorczosc/wroclaw/pracownia-miast-wroclaw-

konferencja-55115 

 

Informacje dla mediów umieszczane są na stronie: 
http://www.portal.pwr.edu.pl/komunikaty_prasowe,241.dhtml 

 


