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CEL I ZAKRES TEMATYCZNY SEMINARIUM 

Celem seminarium jest wymiana doświadczeń i zapoznanie uczestników z najnowszymi 
osiągnięciami w zakresie kształtowania, ochrony i transformacji krajobrazów małych miast. 
Proponujemy podjęcie następującej tematyki: 

- Przemiany funkcjonalno-przestrzenne małych miast. 

- Transformacja krajobrazów małych miast. 

- Odnowa i rewitalizacja jako element kształtowania krajobrazu małych miast. 

- Rozwój terenów publicznych i ich wpływ na zmiany krajobrazu małego miasta. 

- Duch miejsca i architektura małych miast a unikalność krajobrazu. 

- Krajobraz multisensoryczny małych miast. 

- Krajobrazy małych miast - percepcja i nowe kierunki badań. 

- Stan i potrzeby w zakresie ochrony krajobrazu małych miast. 

- Jakość życia mieszkańców małych miast - znaczenie idei Cittaslow. 

- Konflikty środowiskowe, społeczne i przestrzenne w krajobrazach małych miast. 

- Krajobrazy małych miast - walory, funkcja i znaczenie  w rozwoju turystyki i regionu. 
 

Więcej informacji o seminarium na stronie: http://www.seminariumkgse.uwm.edu.pl/ 
 

KOMITET NAUKOWY 

Dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ – PRZEWODNICZĄCA 

Uniwersytet  Śląski w Katowicach  

Dr hab. Adam Senetra, prof. UWM – WICEPRZEWODNICZĄCY 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  

Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens 

Politechnika Gdańska  

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Młynarczyck 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

Dr ing. arch. Katarina Kristianova, Assoc. Professor  

Slovak University of Technology in Bratislava 

Dr hab. Sebastian Bernat, prof. UMCS  

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

Dr hab. inż. Agnieszka Jaszczak, prof. UWM 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

dr hab. inż. Małgorzata Renigier-Biłozor, prof. UWM 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

Dr hab. inż. Krzysztof Rogatka, prof. UMK 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. PAN 

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 

Dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Dr Krzysztof Badora 

Uniwersytet Opolski  

http://www.seminariumkgse.uwm.edu.pl/
https://scholar.google.pl/citations?view_op=view_org&hl=pl&org=159509728663716486


KOMITET ORGANIZACYJNY 

Dr hab. inż. Agnieszka Szczepańska, prof. UWM – PRZEWODNICZĄCA 

Dr hab. inż. Iwona Cieślak, prof. UWM – WICEPRZEWODNICZĄCA 

Dr hab. inż. Andrzej Biłozor, prof. UWM 

Dr inż. Rafał Kaźmierczak 

Dr inż. Katarzyna Pawlewicz 

Mgr inż. Małgorzata Żuk 

Jacek Kostka – Koordynator Krajowy Polskiej Sieci Miast Cittaslow 

 

 

TERMIN I MIEJSCE SEMINARIUM 

Seminarium odbędzie się w dniach 5-6 września 2022 r. w Olsztynie. 

Obrady odbywać się będą w Hotelu HP Park w Olsztynie, al. Warszawska 119, 10-701 Olsztyn 
(https://hotelepark.pl/olsztyn) 

W drugim dniu seminarium planowana jest sesja terenowa w wybranych miastach Sieci Cittaslow. 

Zapraszamy również na ognisko integracyjne 4 września 2022 r. (bez dodatkowej opłaty). 
 

 

OPŁATA ZA UCZESTNICTWO (koszt szacunkowy)* 

800 zł (750 zł dla członków PTG) – opłata obejmuje udział w seminarium, przerwy kawowe, obiad i 
uroczystą kolację w pierwszym dniu seminarium oraz wyjazd terenowy (z posiłkiem).  

700 zł (650 zł dla członków PTG) – opłata obejmuje udział w seminarium, przerwy kawowe, obiad i 
uroczystą kolację w pierwszym dniu seminarium. 

Opłaty nie obejmują kosztów dojazdu i noclegu. Propozycję możliwych noclegów 
podano/zaproponowano w sekcji „Noclegi”. 

Wpłat należy dokonać najpóźniej do dnia 30 czerwca 2022 roku na konto: 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn 

Nr konta 85 1240 6960 5798 0000 2988 0021 

Z dopiskiem: „XXVI ISK imię i nazwisko uczestnika” 

*Ze względu na dynamiczne zmiany sytuacji ekonomicznej (niezależnej od organizatorów) 
zastrzegamy możliwość zmiany opłaty konferencyjnej (przewidywany maksymalny wzrost do 
15%). Ostateczny koszt zostanie podany do 31 maja 2022 r.  

 
 

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ 

Termin zgłoszenia uczestnictwa wraz z tytułem referatu lub posteru upływa 30 kwietnia 2022 r.  
Formularz rejestracyjny w formie elektronicznej znajduje się pod linkiem: 

https://forms.gle/MX8dtVuXN8zprFm89 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/MX8dtVuXN8zprFm89


PROPONOWANE CZASOPISMA 

- Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum - 

http://administratiolocorum.uwm.edu.pl/index.php/pl/strona-glowna/  

- Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego –  

http://www.cultural-landscape.us.edu.pl/index.php/pl/ 

- Studia Miejskie  –  

http://www.studiamiejskie.uni.opole.pl/ 

Warunkiem zakwalifikowania artykułu do publikacji jest zbieżność z tematyką seminarium oraz 
otrzymanie pozytywnych recenzji. Szczegółowe  wymogi redakcyjne oraz koszt publikacji dostępne 
są na stronach internetowych poszczególnych czasopism. Artykuły prosimy przesyłać bezpośrednio 
do wybranego czasopisma. 

WAŻNE DATY 

Rejestracja uczestników – do 30 kwietnia 2022 roku 

Przesłanie streszczeń referatów/posterów  – do 31 maja 2022 roku 

Potwierdzenie przyjęcia tematu referatu/posteru – do 10 czerwca 2022 roku 

Opłata za uczestnictwo – do 30 czerwca 2022 roku 

Przesłanie posteru – do 31 sierpnia 2022 roku 
 

NOCLEGI 

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów noclegu. Noclegi należy rezerwować we własnym 
zakresie. 

1. Zakwaterowanie w Hotelu HP Park w Olsztynie, al. Warszawska 119, 10-701 Olsztyn 
(https://olsztyn.hotelepark.pl, tel. +48 89 524 06 04), w którym dla uczestników seminarium 
na hasło: „UWM” zagwarantowane są preferencyjne ceny. Cena noclegu (ze śniadaniem  
w formie bufetu): 

- pokój 1-osobowy – 215 zł 
- pokój 2-osobowy – 239 zł 
2. Zakwaterowanie w Hampton by Hilton Olsztyn, ul. Piłsudskiego 34, 10-577 Olsztyn 

(www.hampton.pl, tel. +48 89 300 10 00).  
Rezerwacja noclegu: reservation@hamptonolsztyn.pl na hasło „UWM”. Cena noclegu 
(ze śniadaniem w formie bufetu): 

- pokój 1-osobowy (typu QUEEN) – 260 zł 
- pokój 2-osobowy (typu TWIN) – 310 zł 
3. Istnieje również możliwość zakwaterowanie w pokojach gościnnych w Domach Studenckich: 

https://zak.olsztyn.pl/oferta-handlowa/ Cena noclegu: 
- pokój 1-osobowy – 70-80 zł/osoba 
- pokój 2-osobowy – 50-60 zł/osoba 

 

KONTAKT 
dr hab. inż. Iwona Cieślak, prof. UWM: e-mail: malemiasta22@gmail.com, tel. 89 523 42 70 
dr hab. inż. Andrzej Biłozor, prof. UWM: e-mail: malemiasta22@gmail.com, tel. 89 523 35 88 
 

Opłaty i faktury 
mgr inż. Małgorzata Żuk: e-mail: kgse@uwm.edu.pl, gosia.zuk@uwm.edu.pl, tel. 89 523 34 73 

http://administratiolocorum.uwm.edu.pl/index.php/pl/strona-glowna/
http://www.cultural-landscape.us.edu.pl/index.php/pl/
https://olsztyn.hotelepark.pl/
tel:+48895240604
mailto:kgse@uwm.edu.pl


RAMOWY PROGRAM SEMINARIUM 
4 września 2022 r. 
19.00 – 22.00 – ognisko integracyjne (teren kampusu Kortowo) 
 
5 września 2022 r. 
8.00 – 9.00 – rejestracja uczestników 
9.00 – 9.30 – powitanie uczestników i wystąpienia okolicznościowe. 
9.30 – 10.30 – sesja referatowa I 
10.30 – 10.45 – dyskusja 
10.45 – 11.00 – przerwa kawowa 
11.00 – 12.45 – sesja referatowa II 
12.45 – 13.00 – dyskusja 
13.00 – 14.00 – obiad 
14.00 – 15.45 – sesja referatowa III (JST) 
15.45 – 16.00 – przerwa kawowa 
16.00 – 17.45 – sesja referatowa IV 
17.45 – 18.15 – dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia seminarium 
18.15 – ogłoszenia organizacyjne dotyczące sesji terenowej 
19.30 – uroczysta kolacja 
 
6 września 2022 r. 
7.30 – 18.00 – sesja terenowa 


