
Harmonogram    Festiwalu   Naturalnego  Budowania  30.09 - 2.10.2022  Wrocław

Program jest obfity - można (a nawet trzeba) wybierać!
Podczas II i III dnia - czyli w Browarze Mieszczańskim wykłady, panele, warsztaty będą się działy równocześnie na trzech salach.
Oprócz tego - na zewnątrz budynku będzie otwarta “Strefa Wystawców”.
Na sali “panelowej” i “warsztatowej” obowiązuje limit osób, w związku z tym na te aktywności obowiązują zapisy. Zapisy będą
prowadzone online - przed wydarzeniem. Zapisy na cały “blok” od przerwy do przerwy (blok może oznaczać np. jeden warsztat, ale
dwa panele). Aktywności na wszystkich 3 salach będą filmowane, co da osobom uczestniczącym możliwość wysłuchania po festiwalu
także tych części programu, które ominęły na żywo.
Występuje celowe powtórzenie paneli o budżecie i przygotowaniu budowy, tak by więcej osób miało szansę wziąć udział.

Dzień I  (Muzeum Architektury) 30.09.2022
Czas Duża Sala (Wykłady) Stoiska zewn.

10.30 Recepcja

11.00 Budownictwo naturalne - wprowadzenie
3 x KRÓTKA PREZENTACJA ze wspólnym
wstępem i wspólnymi pytaniami na koniec.
Wszystkie prezentacje wokół tematów:
a) najlepsze praktyki BN - inspiracje ze świata
b) przykłady z własnej praktyki
c) jak w przyszłości naturalne budowanie może
pomóc osiągnąć cele GOZ

MAGDA GÓRSKA I MICHAŁ KOZIEJ I
PRZEMYSŁAW WOŚ

Zabawy z gliną przed Muzeum.
Program (głównie;) dla dzieci.

11.15

11.30

11.45 Przerwa

12.00 Gość Specjalny

Naturalne materiały, GOZ,  up/recycling, redukcja
śladu węglowego  w dużych  projektach
architektonicznych i urbanistycznych MATEUSZ
MASTALSKI (HENNING LARSEN)

12.15

12.30

12.45

13.00 Kawa i kanapeczki

13.15

13.30 Dyskusja o przyszłości architektury
(naturalne materiały, low vs high tech, cyrkularność
w praktyce)
HUBERT TRAMMER (NOWY EUROPEJSKI
BAUHAUS)
TOMEK MIELCZYŃSKI (TXMA)
MATEUSZ MASTALSKI (HENNING LARSEN)

13.45

14.00

14.15

14.30 Zakończenie dnia



Dzień II (Browar Mieszczański) 1.10.2022
Czas Duża Sala (Wykłady) Mała Sala 1 (Panel) Mała Sala 2 (Warsztat)

9.00 Rejestracja

9.45 Przywitanie i wprowadzenie

10.00 Wstęp: dlaczego naturalne materiały?
Możliwości zastosowania, dobre przykłady.
ANNA ZAWADZKA I JAN DOWGIAŁŁO10.15

10.30 Naturalne wnętrza  (inspirujące przykłady z
Polski i świata, także duże budynki publiczne i
wnętrza komercyjne) TOMASZ ZMYŚLONY10.45

11.00-11.30 Przerwa

11.45 Cyrkularne wykorzystanie materiałów
budowalnych
-CHRISTOPH MÜLLER /ZIRKULAR (GOŚĆ
SPECJALNY) prezentacja online (wykład z
tłumaczeniem)

Dlaczego warto budować własnymi rękami w
niepewnych czasach i jak się do tego przygotować?
RYSZARD BILIŃSKI

Tynki i farby gliniane.
Wprowadzenie: dlaczego glina? Podstawy: jak pracować
z tynkami glinianymi. Spróbuj tego sam: wykonywanie
próbek tynków, różne techniki nakładania zaprawy
i wykańczania powierzchni.
MARCIN KACPRZYK

12.00

12.15

12.30

12.45 Budżet budowy - zarys tematu dla osób
planujących budowę z naturalnych materiałów.
PRZEMEK RAJ

13.00

13.15 Cyrkularność materiałów, narzędzi, produkcji w
praktyce: dyskusja z udziałem firm:
SŁOMIANY DOM - JAKUB WŁÓDARCZAK,
WOJCIECH GOGÓŁ- DECORATION, FESTOOL

13.30

13.45

14.00-15.00 Przerwa Obiadowa

15.00 Budowa domu - krok po kroku.
a) systemem gospodarczym-słoma
RYSZARD BILIŃSKI

Efektywność energetyczna w cyklu życia
budynku -TOMASZ MIELCZYŃSKI

Hempcrete.
Wprowadzenie, podstawowe zasady pracy z materiałem.
Spróbuj tego sam/a: przygotowanie mieszanki
i układanie/ubijanie w formie.
PODLASKIE KONOPIE i/
lub SERGIY “Doctor Hemphouse” KOVALENKOV

15.15

15.30 Budowa domu - krok po kroku.
b) systemem gospodarczym-hemp
PIOTR JASTRZĘBSKI i/lub GRZEGORZ
KRAWIEC

15.45 Shigeru Ban i system budowy schronień Z
kartonowych rur. Z Japonii przez Polskę na
pomoc Ukrainie. HUBERT TRAMMER

16.00 Budowa domu - krok po kroku.
b) z generalnym wykonawcą -prefabrykaty
MORITZ REICHERT  i/ lub JAKUB
WŁÓDARCZAK i/lub MICHAŁ KOZIEJ

16.15

16.30-17.00 Przerwa kawowa

17.00 Permakultura - wprowadzenie.
DANIEL PACEK - Gospodarstwo “Pacówka”

Przebudowy i termomodernizacji z zastosowaniem
naturalnych materiałów
MAGDA GÓRSKA - ekocentrum
MORITZ REICHERT - termomodernizacja hali
basenowej w Niemczech
RYSZARD BILIŃSKI - izolacja starego budynku z
gliny

Drewno: naturalne sposoby impregnacji, barwienia
i pielęgnacji, na zewnątrz i wewnątrz budynków.
AGNIESZKA KACZURBA17.15

17.30 Permakultura - projektowanie siedliska.
MARCIN KRZESZEWSKI - Siedlisko
“Kalpapada”17.45

18.00 Podsumowanie i podziękowania

19.00 Koncert muzyki etnicznej - SŁAWOMIR JANUS + WIKTOR GOLC na dużej sali.  Po koncercie afterparty  do 24.00 (uwaga: na zewnątrz Browaru cisza nocna od 22.00)



Dzień III (Browar Mieszczański) 2.10.2022
Czas Duża Sala (Wykłady) Mała Sala 1 (Panel) Mała Sala 2 (Warsztat)

9.00 Przywitanie

9.15 Obieg energii i materii, dom + ogród.
Źródła zasilania, sposoby ogrzewania,
gospodarowanie wodą i ściekami.
TOMASZ MIELCZYŃSKI

Obieg wody w domu i ogrodzie. Toalety
kompostujące, oczyszczalnie, zbieranie
deszczówki. Dyskusja.
Prowadzenie: BORYS LEWANDOWSKI

Drewno: naturalne sposoby impregnacji, barwienia
i pielęgnacji, na zewnątrz i wewnątrz budynków.
AGNIESZKA KACZURBA9.30

9.45

10.00 Piece masywne + palenie biomasą
a ekologia, przepisy i walka ze smogiem.
RYSZARD BUCZEK10.15 Detale budowlane i wykończenia.

Omówienie detali budowlanych - spojrzenie
architektów.
ANKA ZAWADZKA JANEK DOWGIAŁŁO10.30 Naturalne budownictwo w Europie. Śladami

European Straw Bale Gathering.
PRZEMEK WOŚ10.45

11.00-11.30 Przerwa kawowa

11.45 Gość(ina) Specjalny(a) (wykład z tłumaczeniem)

Hempcrete -rozwój technologii i praktyczne
zastosowania m.in. w USA i w Ukrainie
SERGIY “Doctor Hemphouse”
KOVALENKOV

Dlaczego warto budować własnymi rękami w
niepewnych czasach i jak się do tego przygotować?
RYSZARD BILIŃSKI

Tynki glinane.
Wprowadzenie: dlaczego glina? Podstawy: jak pracować z
tynkami glinianymi. Spróbuj tego sam: wykonywanie
próbek tynków, różne techniki nakładania zaprawy i
wykańczania powierzchni.
SZYMON SARNICKI

12.00

12.15

12.30

12.45 Budżet budowy domu z naturalnych materiałów.
PRZEMEK RAJ

13.00

13.15 Budowanie Społeczności wokół projektów
naturalnego budownictwa i permakultury -dyskusja:
MAGDA GÓRSKA EKODAMA, DANIEL PACEK,
JACEK WINCKIEWICZ

13.30

13.45

14.00-15.00 Przerwa Obiadowa

15.00 Budowa i życie w naturalnym domu.
Spotkania z osobami, które zbudowały dla siebie
dom z naturalnych materiałów.

“Upcycling” i “recycling” materiałów budowlanych.
Zastosowanie w małej i dużej skali, problemy formalne,
koszty vs zalety.
-dyskusja. Prowadzenie: PAWEŁ WOŁEJSZA

Hempcrete.
Wprowadzenie, podstawowe zasady pracy z materiałem.
Spróbuj tego sam/a: przygotowanie mieszanki
i układanie/ubijanie w formie.
PODLASKIE KONOPIE  i/lub SERGIY “Doctor
Hemphouse” KOVALENKOV

15.15

15.30

15.45

16.00

16.15

16.30 Zakończenie



Legenda:
Szerokie spojrzenie. Tematy
przekrojowe, pytania o sens,
inspiracje.

Budowa domu. Budownictwo
naturalne w Polsce.
Instalacje i energia w domu.

Cyrkularny obieg materiałów.
Recycling i upcycling.
Przebudowy i
termomodernizacje.

Warsztaty czyli zajęcia
praktyczne. Spróbuj tego
sam/a.


