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Konferencja „Rewitalizacja w mieście – Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych
praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej” zorganizowana
przez Urząd Miasta Torunia odbyła się w Toruniu w dniu 5 grudnia 2013 r. Konferencja
zgromadziła ok. 120 uczestników, w tym przedstawicieli miast i gmin województwa
kujawsko-pomorskiego, Urzędu Marszałkowskiego, różnych instytucji miejskich
(między innymi urzędu Konserwatora Zabytków, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej,
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Miejskiego Zarządu Dróg), ośrodków akademickich,
organizacji pozarządowych, podmioty prywatne oraz studentów i innych.
Konferencję otworzył Prezydent Miasta Torunia Pan Michał Zaleski. Podczas
spotkania zaprezentowanych zostało sześć referatów:
Rewitalizacja a przemiany społeczności miejskich (Wojciech Kłosowski,
niezależny ekspert),
Przekształcenia dworców i terenów kolejowych na nowe funkcje miejskie
(dr hab. inż. arch. Daniel Załuski, Politechnika Gdańska),
Inteligentne miasta jako nowe wyzwania rewitalizacyjne (prof. dr hab.
Daniela Szymańska, mgr inż. Krzysztof Rogatka, Uniwersytet Mikołaja
Kopernika),
Rewitalizacja w perspektywie finansowej 2014-2020 (dr Małgorzata
Wiśniewska, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego),
Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa (mgr inż. Wojciech
Kozłowski, Radny Miasta Wejherowa),
Toruńskie doświadczenia rewitalizacyjne – odnowa kamienic mieszkalnych
(Maciej Janusz, Krzysztof Mielczarek, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Toruniu).
Konferencja była spotkaniem znakomitych znawców problematyki rewitalizacji
z praktykami, którzy mają za sobą doświadczenia realizacji projektów rewitalizacyjnych.
Wszyscy referenci zwracali uwagę na fakt, że pojęcie rewitalizacji nie jest tożsame
z pojęciem renowacji i nie może być redukowane wyłącznie do działań estetycznych.
Projekty rewitalizacyjne muszą nieść ze sobą także pozytywne konsekwencje społeczne.
Uczestnicy konferencji zgodnie podkreślali, że w obecnych warunkach podstawowym
problemem nie jest pozyskiwanie pieniędzy na programy rewitalizacyjne, lecz ich mądre

wydanie tak, by konsekwencje programu wyrastały znacznie ponad proste efekty
materialne. Aby tak się stało, konieczne jest spełnienie kilku warunków przygotowania
i realizacji projektów rewitalizacyjnych, ujętych w poniższych tezach:
1. Rewitalizacja wymaga nie tylko nowych działań, ale także nowego sposobu
myślenia o mieście jako całości, funkcjach obiektów objętych programem oraz
o związanych z nim zmianach społecznych.
2. Rewitalizacja musi być przeprowadzana nie tylko dla mieszkańców, ale także
z mieszkańcami, to zaś wymaga nowego stylu zarządzania miastem polegającego
na autentycznym włączeniu lokalnej społeczności do przygotowywania
i realizacji decyzji, które jej dotyczą.
3. Przygotowując

i

realizując

projekty

rewitalizacyjne

należy

korzystać

z nowoczesnych technologii informatycznych, w tym zaawansowanych analiz
i prognoz.
4. Nie wolno zapominać o obawach i przyzwyczajeniach mieszkańców, a ich analiza
musi być koniecznym elementem każdego z etapów przygotowania i realizacji
programów.
5. Przygotowując programy rewitalizacyjne należy brać pod uwagę nie tylko
lokalne problemy, ale także problemy i zagrożenia globalne (zanieczyszczenie
środowiska, hałas, wyludnianie miast itp.)
6. Należy pamiętać, że miasto nie jest zbiorem budynków, lecz przestrzenią i to
zarówno o charakterze publicznym jak i prywatnym.
7. Przygotowując i realizując program rewitalizacji należy mieć jasno określone,
konkretne cele i wykazywać determinację w ich realizacji.
Organizatorzy konferencji składają serdeczne podziękowania Prelegentom
i wszystkim Uczestnikom, których zainteresowanie i zaangażowanie umożliwiło
realizację konferencji.

