
 

 

 

 

Komunikat II 

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa  

Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków – osiągnięcia i sukcesy 

w dniach 22.09-23.09.2014 r. w Hotelu Mościcki**** Resort & Conference w Spale 

Organizatorzy  

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,  

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie,  

Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale 

 

Patronat honorowy  

Marszałek Województwa Łódzkiego  

Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej  

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego  

 

Komitet naukowy  

dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak, prof. UP w Lublinie  

prof. dr hab. Zenia Michałojć 

dr hab. Małgorzata Milecka, prof. UP w Lublinie  

dr hab. Viktor Myronenko, prof. UP w Lublinie 

prof. dr hab. Aleksander Ronikier  

prof. dr hab. Jan Rylke  

dr Teresa Skalska 

dr Michał Słoniewski 

dr hab. Jolanta Żyśko, prof. SGTiR 

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI 
  

21.09.2014 r. – Dożynki Prezydenckie w Spale* – dla gości konferencji organizatorzy zapewniają 
zaproszenia na Dożynki Prezydenckie oraz możliwość uczestniczenia  
w uroczystościach i imprezach towarzyszących – prosimy o uprzednie zgłoszenie takiej chęci w celu 
przygotowania zaproszeń. 

 
*Dla gości uczestniczących w Dożynkach przybycie do Spały w dniu 21.09.2014 r.,  
ok. godz. 10:00 – zameldowanie, zakwaterowanie w Hotelu Mościcki**** Resort & Conference  
od godz. 15:00 (osoby, które przybędą wcześniej, będą miały możliwość pozostawienia bagażu).  

    



 

 

  

PIERWSZY DZIEŃ KONFERENCJI – PONIEDZIAŁEK 22.09.2014 r.  

godz. 7:00 – 8:45 – śniadanie dla gości przybyłych w niedzielę; 

godz. 9:00 – 10:00 – rejestracja uczestników konferencji;  

godz. 10:00 – oficjalne otwarcie konferencji, przywitanie gości; 

godz. 10:15 – 13:30 – cykl referatów inauguracyjnych konferencję; 

godz. 14:00 – 15:00 – obiad; 

godz. 15:15 – 19:00 – wycieczka autokarowa „Krajobrazy nadpiliczne”; 

w planie wycieczki: 

• Opactwo cystersów w Sulejowie (pomnik historii);  

• Zalew Sulejowski; 

• Groty Nagórzyckie; 

• Rezerwat przyrody „Niebieskie źródła”;  

• Skansen rzeki Pilicy. 

godz. 19:30 – uroczysta kolacja. 

 

DRUGI DZIEŃ KONFERENCJI – WTOREK 23.09.2014 r. 

godz. 7:00 – 8:45 – śniadanie; 

godz. 9:00 – 17.00 – cykl referatów* prezentowanych w 4-ch blokach tematycznych:  
 
• Blok I:  Tożsamość narodowa, regionalna, lokalna w naturze i kulturze;  

• Blok II: Ochrona dziedzictwa naturalnego i kulturowego; 

• Blok III: Znaczenie polskiej kultury, sportu i turystyki w kraju i zagranicą; 

• Blok  IV: Osiągnięcia i sukcesy Polaków; 

godz. 13:00 – 14:00 – przerwa obiadowa.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Przewiduje się wydanie monografii wieloautorskiej (4 pkt.). Wytyczne dla Autorów i wymagania 

redakcyjne zostały przedstawione w załącznikach.  

Wszelkie uszczegółowienia programu Konferencji zostaną przedstawione w następnych 
komunikatach. 

Formularze zgłoszeniowo-rezerwacyjne wraz ze streszczeniami wystąpień prosimy przesyłać do 
31.07.2014 r. na adres mailowy:   

konferencjawspale@wp.pl 

bądź w formie tradycyjnej na adres: 

Katedra Projektowania i Konserwacji Krajobrazu 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin 

tel./fax. 81 531 96 72,  

tel. 81 531 96 74 

Opłata konferencyjna 22-23.09.2014 r. zawierająca koszt sali konferencyjnej, przerw kawowych 

i materiałów konferencyjnych wynosi 400 zł brutto.  

Ostatecznym potwierdzeniem udziału w konferencji jest dokonanie opłaty konferencyjnej na konto 

hotelu Mościcki w terminie do 31.08.2014 r. Osoby deklarujące wzięcie udziału w obchodach 

Dożynek Prezydenckich w Spale są proszone o wysłanie zgłoszenia do 27.06.2014 r. zgodnie 

z wytycznymi Kancelarii Prezydenta RP. 

Konto hotelu Mościcki:  
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim 

82 8985 0004 0010 0144 6506 0001 

Po dokonaniu opłaty konferencyjnej i opłaty za świadczenia gastronomiczno- noclegowe w ciągu 7 dni 

wystawimy fakturę VAT. 

  

Zapraszamy do udziału w konferencji 

 

Organizatorzy 

 

 

 
 


