
ORGANIZATORZY* 

 

MAJĄ ZASZCZYT ZAPROSIĆ NA KONFERENCJĘ 

„DOBRA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA – JAK TO OSIĄGNĄĆ?” 

11 maja (piątek) 2012, Targi Lublin S.A., ul. Dworcowa 11 

Konferencja przygotowywana jest dla przedstawicieli gmin i miast Województwa Lubelskiego, jak 

również jest skierowana do właścicieli spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów, architektów 

krajobrazu oraz dla wszystkich zainteresowanych tym tematem. 

Spotkanie ma na celu przedstawienie dobrych praktyk współpracy pomiędzy inwestorami (gminami), 

projektantami (architektami krajobrazu), wykonawcami i osobami nadzorującymi ich prace w 

procesie inwestycyjnym zagospodarowania i pielęgnacji zieleni w przestrzeni publicznej. 

 

PROGRAM KONFERENCJI 

GODZINY TEMATYKA PROWADZĄCY 
12.15-12.30 SAK- Prezentacja Stowarzyszenia 

Architektury Krajobrazu 
 

 

12.30-13.10 ”Prawidłowe zarządzanie 
pielęgnacją i konserwacja 
obiektów architektury krajobrazu” 

mgr inż. architekt krajobrazu 
Wojciech Januszczyk 

13.10-13.50 „ Rola inspektora nadzoru terenów 
zieleni w procesie inwestycyjnym 
realizacji obiektów architektury 
krajobrazu” 

mgr inż. arch. kraj.  Magdalena 
Garczarczyk APAK Poznań 
 

13.50-14.10 Przerwa kawowa 
 

14.10-14.25 Prezentacja sponsorowana – mała 
architektura w przestrzeni 
publicznej 

 

14.25-14.55 ”Prawidłowa dokumentacja 
projektowa obiektów architektury 
krajobrazu- droga do sukcesu w 
realizacji ” 

dr inż. arch. kraj. Monika Drozdek 

 

14.55-15.35 „ Lubelski Eksperyment” 
Partycypacja społeczna w 
architekturze krajobrazu. 
 

mgr inż. arch. kraj. Jan Kamiński – 
Przewodniczący Rady Kultury 
Przestrzeni w Lublinie 
 

 

Prowadzenie konferencji: Wojciech Januszczyk (SAK) 



 

 

PRELEGENCI 

 

mgr inż. architekt krajobrazu WOJCIECH JANUSZCZYK 
Prezes ogólnopolskiego Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu zrzeszającego architektów 
krajobrazu i wykonawców terenów zieleni. Absolwent i pracownik naukowy architektury 
krajobrazu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Współzałożyciel firmy  GARDEN CONCEPT 
Architekci Krajobrazu. Posiada doświadczenie w kierowaniu procesami inwestycyjnymi w 
obiektach architektury. 

 

 
 
Magdalena Garczarczyk, architekt krajobrazu, absolwentka SGGW, współwłaścicielka grupy 
projektowej APAK Garczarczyk+Turniak, autor i współautor szeregu projektów publicznych 
terenów zieleni, od 2005 roku nadzoruje inwestycje publiczne jako inspektor nadzoru 
terenów zieleni  

 

 

Monika Edyta Drozdek  ukończyła architekturę krajobrazu na Wydziale Ogrodniczym i 
Architektury Krajobrazu w Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1999), 
Doktorat obroniła na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej (2008). W latach 2000-
2003 pracowała w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze. Od 2003 roku 
jest pracownikiem dydaktyczno-naukowym w Zakładzie Kształtowania Terenów Zieleni 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie; laureatką konkursu „Modernizacja 
Roku 2006” – wyróżnienie za projekt Ogrodu dydaktycznego w Kalsku; autorką projektów, 
publikacji i dokumentacji konserwatorskich z zakresu współczesnych i zabytkowych terenów 
zieleni. Mieszka w Zielonej Górze.  

 
 

  JAN KAMIŃSKI architekt krajobrazu, pracownik Instytutu Architektury Krajobrazu KUL, w 
ramach Rady i Forum Kultury Przestrzeni pracuje na rzecz rozwoju partycypacji społecznej w 
Lublinie, członek SAK. 

 

  

 

 

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Programie Konferencji 


