
Cykl webinariów „SGH w UE, UE w SGH” w roku akademickim 2022/2023 pod 

honorowym patronatem JM Profesora Piotra Wachowiaka  

Szanowni Państwo,  

Mam przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w VIII webinarium z cyklu „SGH w UE, 

UE w SGH”. Tym razem porozmawiamy o kulturze i tym, w jaki sposób koncepcje Zielonego 

Ładu są z kulturą powiązane.  

„Nadzieja w kulturze: Nowy Europejski Bauhaus” 

Kiedy? 16.12.2022 r. w piątek, godz. 9.30–10.25 on line via Ms Teams (link zostanie 

Państwu przesłany). 

Naszym gościem będzie Pani dr Justyna Napiórkowska, historyk sztuki i europeistka,   

ekspertka sieci Team Europe Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, 

dyrektorka artystyczna Galerii sztuki Katarzyny Napiórkowskiej.            

Webinarium prowadzić będę wraz z Julią Mielczarek, SKN Spraw Zagranicznych SGH. 
 
Koncepcja Nowego Europejskiego  Bauhausu (NEB)  została zaproponowana przez Komisję 
Europejską w 2020 r. to  kompleksowa propozycja, odwołująca się do trzech wartości: pięknie, 
zrównoważeniu i wspólnocie. Koncepcja ta ma za zadnie wspieranie wdrażania założeń 
programu Europejskiego Zielonego Ładu. Nowy Europejski Bauhaus, poprzez promowanie 
zrównoważonego stylu  życia, łączące design, ekologię, inkluzywność społeczną i 
ekonomiczną, ma przyczynić się do przekształcenia różnych sektorów gospodarki (m.in. 
budownictwa), przez co zmniejszyć się powinna emisyjność gospodarki i nastąpi przejście do 
gospodarki obiegu zamkniętego. Projektowane inwestycje powinny uwzględniać cztery 
kwestie: powrót do natury, odzyskanie poczucia przynależności, nadanie priorytetu miejscom 
i osobom, które tego najbardziej potrzebują oraz transformacja w stronę długoterminowej wizji, 
opartej na cyklu życia, odejście od myślenia przemysłowego. 

Porozmawiamy o tym, w jaki sposób kultura może wesprzeć i przyczynić się do realizacji ww. 
założeń.  

Plan webinaru:  

9.30 – powitanie  uczestników przez dr hab., prof. SGH Małgorzaty Molędy-Zdziech; 

przedstawienie sylwetki Pani dr Justyny Napiórkowskiej 

9.40 – wprowadzenie do problematyki Pani dr Justyna Napiórkowska, ekspertka sieci Team 

Europe Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Dyrektorka artystyczna Galerii 

sztuki Katarzyny Napiórkowskiej 

10.05 – pytania od uczestniczek i uczestników – moderowanie: Julia Mielczarek, SKN Spraw 

Zagranicznych SGH 

10.25 – zamknięcie webinarium  

Formuła webinaru umożliwi Państwu aktywne i bezpieczne uczestnictwo, mimo pandemicznej 

rzeczywistości.  

Zapraszamy i czekamy na Państwa! 


