
PROGRAM KONFERENCJI

10:00 - 12:00 — Wykłady plenarne
 Odnowa – rehabilitacja – 

rewitalizacja  
Dr hab. Andrzej Majer prof. nadzw. UŁ
(IS UŁ)

 Rewitalizacja – pola znaczeń        
i praktyk. Refleksje                        
z doświadczeń krakowskich

Dr hab. Marta Smagacz-Poziemska 
(IS UJ) 

12:00 - 12:30 — Przerwa na kawę

12:30 - 14:30 — Rewitalizacja             
w badaniach łódzkich socjologów

 Miejskie transformacje jako pole 
konfliktów społecznych 

Dr Magda Rek-Woźniak (IS UŁ)
 Rewitalizacja społeczna w 

doświadczeniach mieszkańców 
miasta. Na przykładzie Łodzi 

Dr Paulina Bunio-Mroczek (IS UŁ), 
Mgr Zofia Garus (IS UŁ)

 Problematyka uczestnictwa       
w kulturze w kontekście 
procesów rewitalizacyjnych  

Mgr Patrycja Kruczkowska (IS UŁ)

14:30 - 15:30 — Przerwa obiadowa 
połączona z sesją plakatową

15:30 - 18:00 — Panel dyskusyjny: 
Rewitalizacja po łódzku – Pierwsze 
doświadczenia – Przyszłe wyzwania
Prowadząca: 

 Agata Zysiak (IS UŁ)
Paneliści:

 Marcin Obijalski (Dyrektor Biura 
ds. Rewitalizacji UMŁ)

 Marta Karbowiak 
(Stowarzyszenie Społecznie 
Zaangażowani)

 Anna Jurek (Miasto Ł – Łódzka 
Gazeta Społeczna)

 Aneta Krzewińska (IS UŁ)
 Kamil Brzeziński (IS UŁ)
 Bartek Przybylski (IS UŁ)

18:00-18:30 — Podsumowanie 
konferencji połączone                             
z rozstrzygnięciem konkursu na 
najlepszy plakat naukowy

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

Konkurs na poster naukowy na temat 
społecznego wymiaru procesu 

rewitalizacji w Łodzi oraz problemów 
społecznych miasta z udziałem 

Doktorantek i Doktorantów IS UŁ.

Wystawa fotografii autorstwa           
mgr Aleksandry Wysokińskiej

O autorce:

Aleksandra Wysokińska – absolwentka 
socjologii UŁ, obecnie swoje 

zainteresowania naukowe kontynuuje 
na studiach doktoranckich. 

Fotograficznego bakcyla połknęła kilka 
lat temu i od tego czasu uwiecznianie 

świata wokół stało się jej  pasją. 
W związku z fascynacją ludźmi               

i społeczeństwem najbardziej pociąga 
ją fotografia uliczna i przestrzeni 

miejskiej – próba uchwycenia sytuacji 
spontanicznych, codziennych, a jednak 

wyjątkowych, a także miejsc i chwil, 
które odchodzą w zapomnienie.

Strona internetowa poświęcona 
pracom Aleksandry Wysokińskiej: 

http://wysokinskafoto.pl/

O pracach:

„Na fotografiach staram się uwieczniać 
interesujące twarze, sylwetki, 

interakcje człowieka 
z przestrzenią. Nie zajmują mnie 

ludzie ładni, zadbani, dobrze 
wyglądający. Staram się patrzeć            
z socjologiczną ciekawością oraz 

przenikliwością na tych, którzy nie 
cieszą się powszechnym 

http://wysokinskafoto.pl/
http://wysokinskafoto.pl/


zainteresowaniem oraz sympatią. 
Moją uwagę przyciągają również 

odrapane mury, stare witryny 
sklepowe i niebezpieczne zaułki: 
w poszukiwaniu tego typu miejsc 
przemierzam swoje miasto (i nie 

tylko). Pasjonuje mnie motyw 
prymitywnej estetyzacji przestrzeni, 

poszukuję przejawów piękna w zalewie 
rozkładu i brzydoty”.
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