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Międzynarodowa Konferencja Naukowa „KOD MIASTA” kontynuuje wieloletnią tradycję, w 

którą wpisuje się cykl konferencji organizowanych od lat 90. przez naszą jednostkę. Konferencja 

dotyka tematyki interdyscyplinarnej i jest adresowana do naukowców oraz praktyków, 

zainteresowanych kształtowaniem ładu przestrzennego i pięknem miasta. 

The International Scientific Conference "CODE OF THE CITY" continues the long-standing 

tradition that is part of the series of conferences organized by our unit since the 1990s. The conference 

deals with interdisciplinary topics and is addressed to scientists and practitioners interested in shaping 

the spatial order and beauty of the city.  



PIERWSZY DZIEŃ / DAY I  

18/02/2022  9:00 – 10:45 
 Moderator: dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK 

1. 9:00 – 9:15 Welcome, introduction, technical information. / Przywitanie, wprowadzenie, 
informacje techniczne.  

2. 9:15 – 9:30 Strategy for ecological development of the Zaporizhia region - the new city code. 
/ Strategia rozwoju ekologicznego regionu zaporoskiego - nowy kod miasta. // dr hab. inż. 
prof. Irina Rizhova, dr inż. Olga Pavliuk - ZNTU 

3. 9:30 – 9:45 Ecological problems of architectural environment of Zaporozhye city and 
 possible solution to manage it. / Ekologiczne problemy środowiska architektonicznego 
miasta Zaporoża i możliwości jego zarządzania. // dr inż. Svitlana Zakharova - ZNTU 

4. 9:45 – 10:00 The City Code: Lwow / Kod miasta: Lwów // dr hab. Jurij Kryworuczko, prof. ZNTU 

5. 10:00 - 10:15 About symmetry in urban planning. / O symetrii w urbanistyce.  // dr hab. inż. 
arch. Bogusław Podhalański prof. PK - WAPK 

6. 10:15- 10:30 Bochnia - salt heritage as the identity code of the town. / Bochnia-dziedzictwo 
salinarne jako kod tożsamości miasta.  // dr inż. arch. Piotr Langer; dr inż. arch. Tomasz 
Bajwoluk - WAPK  

7. 10:30 - 10:45 Influence of the airport on the structure of the city and the region. / Wpływ 
lotniska na strukturę miasta i regionu. // dr inż. arch. Jakub Błachut- WAPK 

18/02/2022  12:00 – 13:45 
Moderator: dr hab. inż. arch. Matylda Wdowiarz-Bilska, prof.PK 

1. 12:00 - 12:15 Health resort town code. / Kod miasta uzdrowiskowego. // Prof. dr hab. inż.  arch. 
Elżbieta Węcławowicz -Bilska – WAPK 

2. 12:15 - 12:30 Architectural heritage in the urban environment. / Dziedzictwo architektoniczne 
w środowisku miejskim. / Архiтектурна спадщина в середовищi мiста. // Tetiana 
Enszujewa, adiunkt ZNPU 

3. 12:30 - 12:45 Identity of tourist Zaporozhye and the island of Khortytsya. / Tożsamość 
turystyczna Zaporoża i wyspy Chorytca. / Айдентика туристичного Запоріжжя і острова 
Хортиця. // Potapenko Ganna Myhaylivna, adiunkt ZNTU 

4. 12:45 – 13:00 Visual communications of higher educational institutions of Zaporozhye. / 
Komunikacja wizualna uczelni wyższych Zaporoża. // Nina Pantus, adiunkt ZNTU 

5. 13:00 – 13:15 Сity of dreams or once again about the urban environment. / Miasto marzeń, 
czyli jeszcze raz o  środowisku miejskim. / Місто мрії або ще раз про міське середовище.  // 
Vladimir Gavronsky Pavlovich, adiunkt ZNTU 

6. 13:15 – 13:30 A shopping center in the city structure - a case study. / Centrum handlowe w 
strukturze miasta – studium przypadku. // dr inż. arch. Rita Łabuz – WAPK 

7. 13:30 – 13:45 Attractive public space in a small town. / Atrakcyjna przestrzeń publiczna w 
małym mieście. // dr inż. arch. Agnieszka Ciepiela - WAPK 

 



18/02/2022  16:00 – 19:00 
Moderator dr hab. inż. arch. Krzysztof Kafka, prof. PŚ 

1. 16:00 – 16:15 Fourth layer of city. / Czwarty wymiar miasta. // dr hab.inż. arch. Matylda 
Wdowiarz-Bilska, prof.PK - WAPK 

2. 16:15 – 16:30 Codes and models of spatial planning. / Kody i modele planowania 
przestrzennego. // dr hab. inż. arch. Krzysztof Kafka, prof. PŚ - WAPŚ 

3. 16:30 – 16:45 Controlled or uncontrolled development of a metropolis? Urban sprawl on the 
example of the Krakow Metropolitan Area. / Kontrolowany czy niekontrolowany rozwój 
metropolii? Urban sprawl na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. // dr inż. 
arch. Wojciech Wójcikowski, prof. PK 

4. 16:45 – 17:00 Means of landscape design in the formation of the individual image of the city 
of Zaporozhye. / Środki projektowania krajobrazu w kształtowaniu indywidualnego wizerunku 
miasta Zaporoża. // Pasichna  Tetiana, adiunkt ZNTU 

5. 17:00 – 17:15 Rekodowanie centrum miasta - przykład Chorzowa. / Recoding the city center - 
the example of Chorzów.  // dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK - WAPK  

6. 17:15 – 17:30 Green public spaces of Kiev - selected examples. / Zielone przestrzenie publiczne 
Kijowa – wybrane przykłady. // mgr inż. arch. Ivan Lavrynchuk 

7. 17:30 – 17:45 Nowa Huta - a housing estate in the city space. / Nowa Huta – dziedzictwo 
zapisane w przestrzeni miejskiej. // dr inż. arch. Urszula Nowacka-Rejzner, prof. PK –WAPK 

8. 17:45 – 18:00 Historical and contemporary aspect of services with a basic function in an urban 
estate on the example of Cracow / Aspekt historyczny i współczesny usług o charakterze 
podstawowym w osiedlu miejskim na przykładzie Krakowa. // mgr inż. arch. Alicja Hrehorowicz 
– Nowak -WAPK 

9. 18:00 – 18:15 Rehabilitation functions of green rest spaces in the city / Funkcje rehabilitacyjne 
zielonych przestrzeni wypoczynkowych w mieście // dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz – Gaber, 
prof. PK - WAPK 

10. 18:15 – 18:30 The development of riverside areas of Polish medium-sized cities against the 
background of global trends - on selected examples. / Zagospodarowanie terenów 
nadwodnych polskich miast średniej wielkości na tle ogólnoświatowych trendów - na 
wybranych przykładach. // dr inż. arch. Mariusz Łysień - WAPK 

11. 18:30 – 18:45 Polycentrism of the city structure. / Policentryzm struktury miasta. // dr inż. 
arch. Anna Ziobro – WAPK  

12. 18:45 – 19:00 Programming healthy cities- green algorithm. /Programowanie zdrowych 
miast- zielony algorytm. // mgr inż. arch. Jakub Dudek – WAPK  

DRUGI DZIEŃ / DAY II 

19/02/2022  9:30 – 10:00  
"Code Of The City" - announcement of the results of the collage contest / Rozstrzygnięcie 
konkursu “Kod Miasta” - ogłoszenie wyników konkursu na kolaż 

19/02/2022  10:00 – 13:00 
Moderator dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz – Gaber, prof. PK 

1. 10:00 - 10:15 Outdoor advertisement as component of definition "Code of the city"/ Reklama 
zewnętrzna jako element definicji „Kodeks miasta”/ Зовнішня реклама як складовий 
елемент поняття код міста // mgr Kateryna Severin, adiunkt ZNTU, Hanna Pakhmutova, 
stud. ZNTU 

2. 10:15 - 10:30 The impact of greenery on cities, shaping it consciously based on ecology / Wpływ 
zieleni na miasta, świadome jej kształtowanie w oparciu o ekologię. // Anna Nalborczyk , Daria 



Guzik, Oliwia Strzebońska – GPPK, opiekun naukowy; dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz – Gaber, 
prof. PK     

3. 10:30 – 10:45 The influence of climate change on the shaping of new trends in construction / 
Wpływ zmian klimatycznych na kształtowanie się nowych tendencji w budownictwie. // 
Magdalena Brągiel, Wiktor Hładki, Marcin Niżnik, Kamila Chowaniec –WAPK; opiekun naukowy 
dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz – Gaber, prof. PK)     

4. 10:45 – 11:00 The results of research on the forgotten history of Golub-Dobrzyń and the search 
for the cultural and architectural identity of this city / Wyniki badań nad zapomnianą historią 
Golub - Dobrzynia oraz poszukiwaniem tożsamości kulturowej i architektonicznej tego miasta. 
// Joanna Markiewicz, Ewa Michniak - WAPK; opiekun naukowy mgr inż. arch. Alicja 
Hrehorowicz – Nowak 

5. 11:00– 11:15 Study of urban structures in terms of functional diversity, its impact on users and 
urban development / Badanie struktur miejskich w zakresie różnorodności funkcjonalnej, jej 
wpływu na użytkowników i rozwój miast. // Patryk Włodarczyk, Kornel Kluba –WAPK; opiekun 
naukowy mgr inż. arch. Alicja Hrehorowicz –Nowak     

6. 11:15 – 11:30 Decoding the city Saint Petersburg / Dekodowanie miasta Sankt Petersburg // 
Valeryia Pashkovich; opiekun naukowy dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK 

7. 11:30 – 11:45 Hiroshima -parabolic development of the city / Hiroszima – paraboliczny rozwój 
miasta // Aleksandra Trębacz, Aleksandra Wiśniewska; opiekun naukowy dr hab. inż. arch. 
Rafał Blazy, prof.PK 

8.  11:45 – 12:00 Spatial connections of new parts of Olsztyn with the historical urban fabric. / 
Powiązania przestrzenne nowych fragmentów Olsztyna z historyczną tkanką miasta. // 
Dominika Kwaśniewska, Anna Kapita; opiekun naukowy dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK 

9. 12:00 – 12:15 History of the city of Zaporozhye in architecture / Historia miasta Zaporoża w 
architekturze / Історія міста Запоріжжя в архітектурі  / Makaya Karolina Michel, stud 
ZNTU 

10. 12:15 – 12:30 Single family house with code of the city – international students workshop in 
Back 2 Future project – Lisboa 2021 / Dom jednorodzinny w kodzie miasta – międzynarodowe 
warsztaty studenckie w projekcie Back 2 Future – Lizbona 2021 // Robert Zapała – 
WAPK,  opiekunowie naukowi: prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, dr inż. arch. Paweł Mika, dr 
inż. arch. Łukasz Wesołowski 

11. 12:30 – 13:00 Summary and conclusion of the panel. / Podsumowanie i zakończenie panelu. 

19/02/2022  13:00 
Opening of the poster panel – introduction / Otwarcie panelu posterowego – wprowadzenie 
mgr inż. arch. Alicja Hrehorowicz – Nowak 

1. Urban recycling: A way to save the character of the towns // dr inż. arch. Agnieszka Ciepiela, 
dr inż. arch. Mariusz Łysień, inż. Dominika Dziedzic, inż. Paula Mydlarz 

2. Comparative analysis of small town markets - same script, different results. // Marta 
Rogowska, Katarzyna Smutek –WAPK; opiekun naukowy mgr inż. arch. Jakub Dudek 

3. Reloading of urban space -Kilińskiego Square in Rzeszów. // Mariola Miśkowiec, Magdalena 
Portka –WAPK; opiekun naukowy mgr inż. arch. Jakub Dudek 

4. Ecological education as an element of the strategic operations of thermal waste processing 
plants – the case of Krakow // dr inż. arch. Agnieszka Wójtowicz-Wróbel, mgr inż. Joanna 
Krajewska 

5. Analiza architektury Nowej Huty pod względem jakości życia mieszkańców// Adrianna 
Musiał, - WAPK; opiekun naukowy Dr mgr inż. arch. Hanna Hrehorowicz-Gaber, prof. PK 

W imieniu Komitetu Naukowego   

  
dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK 


