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SŁOWO OD REDAKCJI

Nowa: Nazwa, możliwości oraz wyzwania.

Szanowni czytelnicy, 

Za nami ewaluacja działalności naukowej naszej Uczelni za okres lat: 2017-2021. 
Przewidywane wyniki w czterech dyscyplinach naukowych (architektura i urbanistyka, 
sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, nauki medyczne oraz nauki o zdrowiu) 
pozwalają optymistycznie patrzeć na efekty włożonego trudu w rozwój Uczelni. 

Planowana zmiana nazwy Wyższej Szkoły Technicznej na Akademię Śląską jest możliwa 
dzięki ciągłemu rozwojowi oraz podnoszeniu statusu Uczelni. Wraz z ze zmianą nazwy, 
Uczelnia nabędzie nowe kompetencje i możliwości. 

Ciągłe rozwijanie się Zeszytów Naukowych WST jest nieodłącznym elementem naszej 
wizji na przyszłość Uczelni, od 1 października prawdopodobnie już pod nową nazwą 
Akademii Śląskiej. Niniejsze wydanie Zeszytów Naukowych po raz pierwszy ukazuje 
się jako półrocznik. Jest to ważny element dla działalności naszego czasopisma jak  
i Wydawnictwa WST. Wydanie naszego pierwszego półrocznika zbiegło się w czasie  
z globalnie rozpoznawalnym wydarzeniem - The World Urban Forum - WUF 11, które 
po raz pierwszy odbywało się w Polsce.

Chcielibyśmy Państwu w tym miejscu krótko zrelacjonować wkład Naszej uczelni  
w wydarzenia związane z WUF 11. Są one wynikiem aktywności społecznej i naukowej 
Naszej Uczelni - wykładowców oraz studentów. Nasze zaangażowanie jest wkładem 
w tworzenie globalnej platformy dyskusji: o roli kobiet w kształtowaniu miast oraz 
ich sytuacji w obliczu konfliktów zbrojnych. Jest to ważnym elementem naszej roli 
społecznej i opiniotwórczej jako nowoczesnej i prężnej uczelni o dużych aspiracjach.

Debates Before The World Urban Forum - WST

The World Urban Forum jest okazją do kosmopolitycznych spotkań oraz dyskusji 
o aktualnych zagadnieniach i problemach. Zorganizowany pierwszy raz w Europie 
centralnej w Katowicach, skłonił naszą Uczelnię do szerszego zaangażowania się  
w wyzwania sygnalizowane przez naszych Partnerów: UN-Habitat, UNESCO, AGGI-
UNH, GAP, AFEM. Aktualna sytuacja kobiet na Ukrainie, uchodźczyń, a także rola 
kobiet w kształtowaniu nowoczesnego i zrównoważonego miasta stały się impulsem 
do zorganizowania Debates Before World Urban Forum 11 w WST, jako wydarzenia 
poprzedzającego tegoroczną edycję WUF 11 w Katowicach. 

Nasza Uczelnia, we współpracy z szeregiem znakomitych specjalistów i liderów z całego 
świata zorganizowała jednodniową konferencję w przeddzień rozpoczęcia się WUF. 
Uczelnia gościła ponad 40 kobiet z różnych kontynentów. Szczególne podziękowania 
chcielibyśmy skierować w stronę współorganizatorek i jednocześnie moderatorek: 
Profesor Inés Sánchez de Madariaga z Politechniki w Madrycie (UNESCO Chair on 
gender equality, AGGI-UNH, GAP, AFEM) oraz Profesor Teresy Boccia (AGGI-UNH, GAP, 
AFEM Italy) z Uniwersytetu w Neapolu.
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Wśród współorganizatorów, moderatorów i uczestników należy wspomnieć także 
przedstawicieli pozostałych organizacji z wielu kontynentów:
• Violet Shivutse (Global Chair, Huairou Commission),
• Esther Mwara oraz Angela Mwai (Team Lead Human Rights 
 and Social Inclusion Unit at UN-Habitat) z Kenii,
• Neil Khor (Chief of Staff of the Executive Director, UN-Habitat),
• Sri Sofjan (AGGI member, Huairou Commission) z Malezji,
• Kalpana Viswanath (Safetipin AGGI UN-H) z Indii,
• Jan Peterson (Honorary President Huairou Commission, AGGI UNH) z USA.

Nie zabrakło także przedstawicielek Ukrainy ze środowiska akademickiego: Natalii 
Danylko i Solomii Konyk (Department of Urban Planning and Design of Lviv) a także 
obywatelek Ukrainy, które zmuszone zostały do opuszczenia swojego kraju i przebywają 
obecnie w Katowicach.

Tematem pierwszej debaty były Kobiety budujące zrównoważone miasta (Woman 
building suistanable cities). Panelistkami tej debaty były między innymi związane z WST 
mgr inż. arch. Justyna Boduch oraz dr, inż. arch. Małgorzata Ruszczak. Uczestniczki 
przedstawiły sytuację kobiet z perspektywy Polskich architektek. Dużo uwagi 
poświęcono roli „informacji”, zbiorom danych o mieście i ich wpływie na sytuację  
kobiet, w tym na ich bezpieczeństwo.

Druga debata poświęcona była tematowi Kobiety w obliczu wojny (Woman facing 
war). Ważne, jak i poruszające były relacje z perspektywy uchodźczyń i środowiska 
akademickiego dotyczące miejsc dotkniętych bezpośrednio wojną. 

 

Fot.1. Pierwsza debata Debates Before The World 
Urban Forum Kobiety budujące zrównoważone 
miasta (Woman building suistanable cities).

Fot. 2. Druga debata Debates Before The World 
Urban Forum Kobiety w obliczu wojny 
(Woman facing war).
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Fot. 3. Zdjęcie grupowe uczestników Debates 
Before The World Urban Forum. Dziekan WABiSzS 
dr inż. arch. Jakub Świerzawski, Prodziekan ds. 
Nauki dr inż. arch. Bartłomiej Buława oraz 
współorganizatorzy, moderatorzy i uczestnicy.

Fot. 4. Dziekan WABiSzS dr inż. arch. Jakub  
Świerzawski oraz Chief of Staff of the Executive  
Director Neil Khor, UN-Habitat.

Pomiędzy debatami odbyła się wystawa prac malarskich artystki Yelyzavety 
Shabalina, niepełnosprawnej uchodźczyni z Ukrainy. Jej codzienna walka z chorobą jest 
jednocześnie inspiracją do kolejnych obrazów. Niestety, na i tak niełatwy los Yelyzavety 
nałożyły się także trudy i trauma uchodźstwa.

 

Fot. 5 i 6 - wystawa prac malarskich artystki Yelyzavety Shabalina.

The World Urban Forum - WUF 11
29 i 30 czerwca – Panele dyskusyjne WUF 11

Po poruszających datach na WST, Naukowcy, jak i studenci naszej Uczelni zaangażowali  
się także aktywnie w panele dyskusyjne oraz sesje posterowe, w których zaprezento-
wano wybrane ostatnie prace badawczo-projektowe powstałe w Wyższej Szkole 
Technicznej w Katowicach. 

Podczas trwania paneli dyskusyjnych The World Urban Forum w Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym odbyły się dwie debaty, które były kontynuacją tematów 
poruszanych podczas Debates Before The World Urban Forum. Pierwsza z nich: 
„ABC Idei i działań kobiet na rzecz dostatniej, zintegrowanej, trwałej i pokojowej 
przyszłości miast” składała się z trzech paneli:



Nowy alfabet dla planowania miejskiego. Poruszano tematykę kryzysu związanego 
z pandemią, która uwydatniła strukturalne problemy zrównoważonego rozwoju, 
kruchość środowiskową ekosystemów, słabości ludzkie - zwłaszcza osób starszych 
oraz niepełnosprawnych. Dyskusja skupiała się na omówieniu możliwych rozwiązań  
i strategii dla zminimalizowania bądź rozwiązania powyższych problemów. 

Asymetryczny dostęp do procesów uczestnictwa i podejmowania decyzji. Język 
techniczny i profesjonalny staje się często asymetryczny i nie zawsze jest prosty dla 
osoby, która jest nie ekspertem w danej dziedzinie lub nie zna zawodowego słownictwa. 
Kobiety nie zawsze dopuszczane są procesów planistycznych. Dlatego trudność  
w komunikacji jeszcze bardziej utrudnia im dostęp do procesów partycypacyjnych  
i decyzyjnych, dotyczących przyszłości środowiska miejskiego, w którym funkcjonują.  

Życie kobiet, działania i potrzeby podczas konfliktu. Panel zajmował się kwestią 
włączania uchodźczyń w pomoc i wsparcie w trakcie kryzysu. Także poprzez planowanie 
i projektowanie tymczasowego użytkowania mieszkań, usług i przestrzeni w mieście 
w czasie, gdy Ukraina jest wyniszczana wojną, a Europa jest potencjalnie zagrożona 
poważnymi konfliktami.

Druga z nich: „Wizje i potrzeby kobiet w europejskich miastach: od zniszczeń miast 
do ich rewitalizacji” - dotyczyła aspektu równości płci kobiet po konflikcie zbrojnym. 
Konflikty niszczące całe terytoria, budynki i ludzkie życie, rozrywają społeczną tkan-
kę, która w następstwie wojny przechodzi głębokie przemiany. Kobiety jako aktywne 
jednostki przetrwania swoich społeczności posiadają własne perspektywy na sposoby 
życia. Dlatego powinny uczestniczyć w tej przemianie i w negocjacjach pokojowych, 
reprezentując swoje potrzeby i wizje. Moderowana przez Dziekana WABiSzS naszej 
Uczelni dr inż. arch. Jakuba Świerzawskiego, debata miała na celu omówienie procesu, 
który wykorzystuje potencjał kobiet w odbudowie i dalszym rozwoju zniszczonych 
miast. Jedną z panelistek była dr Tatyana Nestorenko (Berdyansk State Pedagogical 
University in Ukraine) związana także z naszą Uczelnią. 

 

Fot. 7 i 8 - Moderator - dziekan WABiSzS dr inż. arch. Jakub Świerzawski oraz uczestnicy debaty na WUF: „Wizje i 
potrzeby kobiet w europejskich miastach: od zniszczeń miast do ich rewitalizacji”.
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Sesje Posterowe

Ostatnim akcentem obecności naszej Uczelni podczas The World Urban Forum #WUF11 
w Ścieżce europejskiej pt. Transformacja europejskich miast: dla lepszej Europy dla 
lepszego świata były tematyczne sesje posterowe. Nasi prowadzący oraz studenci 
wzięli udział w dwóch obszarach tematycznych sesji: Green City oraz Equitable and 
Inclusive City.

Sesja Green City:
Poster: „SES FEIXES” - rola dziedzictwa mauretańskiego w rozwoju miejskiej zieleni 
miejskiej w mieście Ibiza
Autorzy: dr inż. arch. Bartłomiej Buława, inż. arch. Klaudia Kliś, inż. arch. Judyta 
Maciejczyk.

Na posterze przedstawiono wyzwania, które dotyczą wielu miast atrakcyjnych 
turystycznie. Jest to powiększająca się zabudowa, presja na zieleń, walory krajobrazowe 
i tereny rekreacyjne. Miasto Ibiza (Hiszpania) ze swoim centralnie położonym, zielonym, 
post rolniczym dziedzictwem mauretańskim zostało zbadane przez naukowców  
i studentów z Uniwersytetu w Sewilli i Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach,  
w semestrze jesiennym 2020/2021, jako wspólny projekt. Opracowanie pokazuje 
dyskusję i zakres możliwych kierunków rozwoju dla tego cennego obszaru. Prezentowane 
pomysły skupiają się na pytaniu: dla kogo jest to miasto - dla mieszkańców, czy dla 
turystów? Z drugiej strony teren ten traktowany jest jako część większego systemu 
zieleni miejskiej. Wypracowane przez hiszpańskie i polskie zespoły pomysły prezentują 
zarówno możliwe zrównoważone rozwiązania, jak i konsekwencje i ryzyka rozwoju 
zabudowy miasta.

Sesja Equitable and Inclusive City:
Poster: Przekształcanie niskiej jakości mono-społecznych obszarów miejskich  
w wielopokoleniowe centra kulturalno-społeczne. Przykład z Sevilli. 
Autorzy: dr inż. arch. Bartłomiej Buława, dr inż. Małgorzata Ruszczak.

Problemem wielu miast są przestrzenie miejskie, w których zamieszkują tylko określone 
grupy społeczne: wyłącznie ludzie starsi, wyłącznie określonej rasy, narodowości, 
określonego statusu społecznego. W pracy przedstawiono, w jaki sposób aktywować 
takie przestrzenie, aby stały się częścią żywej tkanki miejskiej. Uczynić je atrakcyjnymi, 
bezpiecznymi i sprawiedliwymi dla mieszkańców, niezależnie od pochodzenia, stanu 
zdrowia, płci i wieku. W ramach modelowego rozwiązywania problemu wybrano jedną 
z takich mono-przestrzeni: centrum dzielnicy San Jeronimo w Sevilli. Ustalono, że 
dzielnicę zamieszkują główni ludzie starsi, o niższym poziomie wykształcenia, imigranci. 
Stwierdzono brak infrastruktury z przeznaczeniem dla młodzieży, dzieci, udogodnień 
dla matek i przede wszystkim elementów integrujących różne grupy społeczne. 
Zaproponowano kilka koncepcji placu miejskiego, które włączą go do tkanki miejskiej 
i otworzą dzielnicę San Jeronimo na wszystkie grupy społeczności, z przedszkolem, 
domem kultury z przeznaczeniem dla wszystkich grup społecznych. Wprowadzono 
dużo zieleni, antresol, fontann łagodzących uciążliwy gorący klimat, a poprzez przejście 
podziemne otwarto plac na park nadrzeczny.

Poster: „Genius loci” Katowickich Targowisk Miejskich
Autorka: mgr inż. arch. Paulina Nagel. 
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Pod koniec lat 80 XX w. struktura handlu w Polsce uległa całkowitej zmianie. Od 
tego czasu targowiska miejskie są miejscami, gdzie obserwujemy wyjątkowe relacje 
społeczne. Mają one silny, trwały i czasem międzypokoleniowy charakter. Przestają 
być miejscem tylko handlowym, ale także ważnym społecznie. Istotne jest, aby dalej 
podtrzymywać lokalny charakter targowisk. Mają one być miejscami lokalnymi, 
dającymi szansę na rozwój lokalnego handlu, przy poszanowaniu „genius loci” tego 
miejsca. Jednak problemem jest ich podupadanie, a zły stan techniczny obiektów, 
brak odpowiednio zaprojektowanej przestrzeni i jakości architektonicznej sprawia, że 
warunki pracy jak i zakupów są często niekorzystne. Młode pokolenie wybiera inne 
możliwości zatrudnienia, zakupów i spędzania czasu, przez co targowiska miejskie 
muszą poszukiwać nowych rozwiązań i koncepcji na swoją odnowę. Tożsamość miejsc, 
uwarunkowania i proponowane rozwiązania zaprezentowano na podstawie badań 
oraz projektów koncepcyjnych opracowanych we współpracy z Zarządem Targowisk 
Miejskich w Katowicach w latach 2019-2022.

  

Od Lewej: Fot. 9 - Poster: „SES FEIXES” - rola dziedzictwa mauretańskiego w rozwoju miejskiej zieleni miejskiej 
w mieście Ibiza. Autorzy: dr inż. arch. Bartłomiej Buława, inż. arch. Klaudia Kliś, inż. arch. Judyta Maciejczyk. Fot. 
10 - Poster: Przekształcanie niskiej jakości mono-społecznych obszarów miejskich w wielopokoleniowe centra 
kulturalno-społeczne. Przykład z Sevilli. Autorzy: dr inż. arch. Bartłomiej Buława, dr inż. Małgorzata Ruszczak. Fot. 
11 - Poster: „Genius loci” Katowickich Targowisk Miejskich. Autorka: mgr inż. arch. Paulina Nagel.



Kair 2024?

Podjęte podczas Debates Before The World Urban Forum jak i na samym WUF 11 palące 
problemy współczesnego świata, w tym Europy środkowo-wschodniej nie przeminęły 
wraz z końcem jedenastej edycji Światowego Forum Miejskiego. Nawiązane kontakty 
oraz wymienione poglądy są impulsem do dalszych prac naukowców i studentów naszej 
Uczelni tak aby ich efekty mogły być zaprezentowane podczas kolejnej, dwunastej 
Edycji Światowego Forum Miejskiego. Wydaje się to odległą przyszłością, ale to już tylko 
niecałe 2 lata, aby przygotować się do WUF 12, zaplanowanego w Kairze 2024 roku. 

Fot. 12 - Dziekan WABiSzS dr inż. arch. Jakub Świerzawski, Adrian Yat Wai Lo, Ph.D. z Thammasat University z Bang-
koku z Tajlandii oraz Prodziekan ds. Nauki dr inż. arch. Bartłomiej Buława. 

Rektor prof. WST dr Aleksander Ostenda
Prodziekan ds. Nauki dr inż. arch. Bartłomiej Buława

mg inż. arch. Paulina Nagel 

Fotografie: Bartłomiej Buława, Marek Dziuk, Karolina Jenchen, Paulina Nagel, Jakub Świerzawski.


