
(7 września) Garnitury na rowery 

16:30 Zbiórka uczestników
17:00 Start przejazdu

Punkty startowe:

Biurowiec myhive Crown Point, ul. Prosta 70
Biurowiec myhive Nimbus, al. Jerozolimskie 98
Biurowiec Rondo 1, Rondo ONZ 1
Lixa by Yareal, Karolkowa / Kasprzaka

18:30 Koniec przejazdu
19:00 Rozmowy o Warszawie i dzielnicy Wola w kontekście zachodzących zmian w 

przestrzeni, dyskusja o planowanych działaniach dotyczących ruchu 
rowerowego, infrastruktury drogowej i komunikacji.

19:30 Podsumowanie przejazdu (wnioski i spostrzeżenia)
20:00 Networking

(19 września) Konferencja 

10:00 Otwarcie rejestracji oraz strefy networkingowo-wystawienniczej
11:00 Powitanie uczestników oraz inauguracja konferencji
11:10 Trendy w designie: Praca przyszłości – STUDIO by Thomas Feichtner 

(Prezentacja)

Thomas Feichtner  – projektant z wieloma międzynarodowymi nagrodami na koncie, pracujący m.in. dla takich 
marek jak:  Swarovski, Laufen, Bene, Adidas, Head, Absolut opowie o tym, jakie trendy obowiązują we 
współczesnym designie.

Prelegenci

Thomas Feichtner Projektant, Thomas Feichtner Studio

11:40 W trosce o przyszłe pokolenia - architektura zrównoważona i zakorzeniona w 
tradycji (Prezentacja)

Prelegenci

Bogusław Barnaś architekt, projektant, nauczyciel akademicki / BXBstudio Bogusław Barnaś



12:00 Bez nich jest ładniej (Dyskusja)

Bilbordy, bannery, płachy i siatki reklamowe na budynkach, wielkopowierzchniowe plakaty, nielegalne reklamy – 
tak wygląda większość polskich miast. Te, które starają się walczyć o estetykę i robią to skutecznie, można 
wymienić na palcach jednej ręki. Lekiem na chaos wizualny miała być, obowiązująca od 2015 roku, ustawa 
krajobrazowa, która ostatecznie nie zmieniła wiele. Może odpowiedzią jest spójna i dobrze przemyślana 
identyfikacja wizualna? Co jeszcze można zrobić, aby polskie miasta oczyścić z reklamowej pstrokacizny?

Prelegenci

Grzegorz A. Buczek Architekt i urbanista, Politechnika Warszawska, Wydział Architektury (moderator)
Wojciech Wagner Zastępca Dyrektora, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Urząd m. st. Warszawy
Joanna Hutnik Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Reklamy Wielkoformatowej / Wiceprezes Zarządu Synergic
Piotr Libicki Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Miasta, Wydział Urbanistyki i Architektury
Mariusz Przybył Strategic Director, Manging Partner / BNA
Sławomir Gzell Wydział Architektury / Katedra Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego / Politechnika 
Warszawska

12:45 Miastotwórcza rola nieruchomości (Dyskusja)

Podnoszenie atrakcyjności przestrzeni publicznej, wpływ na jej rozwój i aktywizację miejskiego życia – oto 
wymagania wobec współczesnego budownictwa komercyjnego. Jednak, aby to osiągnąć trzeba otwartości na 
otoczenie oraz dobrej architektury, która uwzględnia potrzeby ludzi i bierze pod uwagę ich komfort jako 
użytkowników obiektów. Tak duże inwestycje to nie tylko biznes. Zakładają odpowiedzialność za to, co i jak zostało 
wykonane.

Prelegenci

Krzysztof Sołoducha Redaktor naczelny, Grupa Sztuka Architektury (moderator)
Bartłomiej Kisielewski Architekt i Partner, Horizone Studio
Jerzy Szczepanik-Dzikowski Architekt i współwłaściciel, Jems Architekci
Tomasz Konior Architekt i urbanista, Konior Studio
Piotr Kozłowski kierownik zespołu architektów w Dziale Biur, Echo Investment

13:30 Lunch i networking
15:15 Innowacje w służbie zdrowego światła (Prezentacja)

ES-SYSTEM posiada w swojej ofercie oprawy oświetleniowe wyposażone w technologię CIRCADIAN, których 
działanie wspiera okołodobowy rytm człowieka i jest zgodne z ideą Human Centric Lighting (HCL). CIRCADIAN to 
bardzo zaawansowany technologicznie system sterowania oświetleniem, którego efektem jest nie tylko zmiana 
temperatury barwowej światła, ale rzeczywisty wpływ na procesy hamowania i uwalniania melatoniny zachodzące 
w ludzkim organizmie. Oprawy wykorzystujące system CIRCADIAN dokładnie naśladują spektrum światła 
słonecznego, dzięki czemu mogą rzeczywiście wpływać na człowieka i współgrać z jego okołodobowym rytmem.

Prelegenci

Rafał Gawrylak Prezes Zarządu, ES-SYSTEM



15:30 Druk 3D w budownictwie - ogólny przegląd (Prezentacja)

Prelegenci

Henrik Lund Nielsen Founder & CEO, 3D Printhuset / MBA, Project manager: The Danish partnership for 3D construction 
printing

15:50 Budownictwo eksperymentalne (Dyskusja)

Domy wydrukowane w technologii 3D, drewniane wieżowce i drapacze chmur porośnięte roślinnością – to nie 
scenografia filmu science fiction tylko jedna z możliwych dróg rozwoju budownictwa w przyszłości, tak jak 
kontenerowe czy pływające domy. Być może remedium na kurczące się zasoby powierzchni w miastach będą też 
tzw. earthscrapers stojące w opozycji do skyscrapers. 

Prelegenci

Tomasz Daniecki Director, Head of Technical Advisory Business Development / GVA (moderator)
Henrik Lund Nielsen Founder & CEO, 3D Printhuset / MBA, Project manager: The Danish partnership for 3D construction 
printing
Anna Stryszewska-Słońska Architekt i Prezes Zarządu Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o.
Szymon Wojciechowski Architekt, Współwłaściciel, Prezes zarządu, APA Wojciechowski
Ewelina Woźniak-Szpakiewicz Prezes Zarządu DMDmodular/Członek Europejskiej Rady Modular Building Institute
Rafał Schurma Prezydent i Założyciel, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego

16:35 Pod wspólnym dachem (Dyskusja)

Jak projektanci traktują strefy wspólne w budynkach komercyjnych? Jak konfrontują aranżację przestrzeni 
coworkingowych, stref gastronomicznych i odpoczynku z rzeczywistymi oczekiwaniami ich użytkowników? Jak ludzie 
funkcjonują w przestrzeniach wspólnych i co można zrobić, aby czuli się w nich dobrze?

Prelegenci

Anna Górska-Kwiatkowska Associate | Landlord Representation Manager, cushman & Wakefield (moderator)
Bartosz Trzop Architekt, założyciel i prezes zarządu, Trzop Architekci
Anna Marszałek Projektant wnętrz, Global Portfolio Manager w Grupie Nowy Styl
Brian Patterson Założyciel, Dyrektor Zarządzający, White Star
Bogusz Parzyszek CEO, Founder, Workplace Solutions
Łukasz Wyporski Business Development Manager, Digital Systems Osram

18:00 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie Eurobuild Awards w 
Architekturze

18:30 Koktajl i networking

(19 września) Warsztaty 



11:00 Seminarium "BIM nie gryzie" (Warsztat)

Zapraszamy na seminarium, które ma na celu usystematyzowanie wiedzy na temat BIM z wyjaśnieniem całej 
terminologii i chronologii zastosowania w procesach projektowo-wykonawczo-użytkowych w budownictwie.

Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia związane z biznesem, technologią oraz organizacją podmiotów 
gospodarczych gotowych do wprowadzania BIM we własnych strukturach.

Wyjaśnione zostaną aspekty, które pomagają w implementacji nowej metodyki oraz takie, które jej nie ułatwiają, a 
wręcz uniemożliwiają.

Szczególnie dokładnie będzie omówiona wstępna faza BIM z największym udziałem architektów i innych 
projektantów w procesach zintegrowanych, oraz zaprezentowany będzie własny projekt autora, zaplanowany i 
realizowany w metodyce BIM. 

Prelegenci

Robert Szczepaniak Architekt (IARP, Kammer Wien), BIM klaster

12:30 Oszczędź mnie! Jak oszczędzać energię w biurze? (Warsztat)

Prelegenci

Maciej Krefft OSRAM

14:00 Miasto przyjazne pszczołom (Warsztat)

- po co pszczoły w mieście i czy to bezpieczne

- gdzie można umieścić ule

- na co zwracać uwagę przy stawianiu uli / kryteria wyboru miejsca

- co sadzić czego nie sadzić i jak dbać o zieleń z punkty widzenia pszczoły i pszczelarza. 

Prelegenci

Kamil Baj Pszczelarium

15:00 Modern Reflections (Warsztat)

Celem warsztatów jest zaprojektowanie przez każdą grupę (4 osoby) setu kolekcji ściennej inspirowanych stylem 
modern i bauhaus. Do tego każda grupa ma za zadanie stworzenie moodboard z propozycją dodatków, 
wykończenia i aranżacji.

Prelegenci

Marta Rybicka Menedżer ds. Wdrożeń , Ceramika Paradyż
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