
     
 

Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 

Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląskiego 
Woliński Park Narodowy 

Oddział katowicki PTG 
 

Zapraszają do udziału w 

XX Interdyscyplinarnym Seminarium Krajobrazowym 
 
 

„Wyspy w krajobrazie jako zjawisko przyrodnicze i kulturowe” 
 

które odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2016 r.  
w Ośrodku Szkoleniowo-Edukacyjnym Wolińskiego Parku Narodowego w Białej Górze  

 
 
Komitet Naukowy: 
Prof. dr hab. Maciej Jędrusik  – Uniwersytet Warszawski 
Prof. zw. dr hab. Adam Idziak – Uniwersytet Śląski 
Prof. dr hab. Jerzy Solon – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, PAN 
Prof. dr hab. Olaf Kühne – Hochschule Weihenstephan-Triesdorf in Germany 
Prof. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk – Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 
Prof. dr hab. Ryszard Borówka – Uniwersytet Szczeciński 
Prof. dr hab. Joanna Plit – Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG 
Dr hab. Paweł Pieńkowski – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 
 
Komitet Organizacyjny: 
dr hab. Urszula Myga-Piątek – Przewodnicząca Konferencji 
dr hab. Michał Kupiec – V-ce Przewodniczący Konferencji 
mgr Katarzyna Pukowiec – Sekretarz Konferencji 
dr Andrzej Soczówka – Skarbnik Konferencji 
dr inż. Elżbieta Dusza – Członek Komitetu  Organizacyjnego 
mgr Dagmara Mroszczak – Członek Komitetu  Organizacyjnego 
mgr Patrycja Dzikowska  – Biuro konferencji  

 
Ważne terminy: 
 20 kwietnia 2016 r.– nadesłanie zgłoszeń do udziału w konferencji – koniecznie na „ Karcie zgłoszenia” 

 25 kwietnia 2016 r. – nadesłanie streszczeń wystąpień i posterów  

 25 kwietnia 2016 r. dokonanie wpłaty konferencyjnej 

 30 kwietnia 2016 r. nadesłanie pełnych tekstów artykułów przewidzianych do publikacji w PKKK (Nr 2 

i 3 2016)  

 
Zgłoszenia konferencyjne należy nadsyłać na adres Biura Konferencji: 
krajobraz.kulturowy@us.edu.pl 
tel. 32 3689 214 lub 32 3689 361 

mailto:krajobraz.kulturowy@us.edu.pl


Preambuła Konferencji 
  

Celem XX Seminarium Krajobrazowego będzie dyskusja nad zjawiskiem wyspowości  
i wyspiarskości w krajobrazie rozważanym w różnych aspektach. Termin wyspa można 
interpretować w sposób klasyczny, jako trwały fragment lądowej powierzchni otoczony wodą.  
W zdecydowanej przewadze wyspy mają naturalną genezę, jednak od końca XX w. w krajobrazie 
zaczęły pojawiać się sztuczne konstrukty o charakterze wysp (np. Palm Island). „Efekt wyspy” czyli 
zjawiska izolacji obszarów można badać także w odniesieniu do odosobnionych i często 
reliktowych pod względem przyrodniczym, kulturowym czy szerzej – krajobrazowym: oaz, 
śródgórskich kotlin i płaskowyży, a nawet śródgórskich polan. Podstawową cechą wyspowości 
jest efekt izolacji przestrzennej, ale w nauce o krajobrazie, która postrzega krajobraz jako 
ewolucyjny i dynamiczny system, wyspowość może  oznaczać także pewną izolację czasową - 
sporadyczność i incydentalność zjawiska, jego unikatowość, niepowtarzalności i efemeryczność 
występowania. W ekologii krajobrazu natomiast, wyspę można pojmować w nawiązaniu do teorii 
płatów i korytarzy, która definiuje ją jako odizolowany element lub zespół elementów 
przyrodniczych lub kulturowych, otoczony elementami o innym charakterze. Zjawisko izolacji 
„czaso-przestrzennej” jest przedmiotem badań geograficznych, społecznych, antropologicznych, 
historycznych, architektonicznych. Organizatorzy Konferencji liczą na zainteresowanie tematyką 
konferencji geografów różnych specjalności, ekologów krajobrazu, antropologów i architektów 
krajobrazu. Wielość znaczeń daje szansę na twórczą dyskusję nad problematyką wysp w 
krajobrazie jako zjawisk przyrodniczych i kulturowych, wskazując jak wiele intersujących tematów 
badawczych występuje w strefach kontaktu dyscyplin  naukowych.  

Sesję referatową poprzedzi uroczysta sesja plenarna. 
Zapraszamy do przygotowywania referatów o charakterze metodycznym (m.in. miary izolacji, 

wyznaczanie stopnia izolacji, praktyczne zastosowanie badań), teoretyczno-konceptualnym 
(wielość pojęcia, terminologia, modele badawcze), jak również omawiającym różne studia 
przypadku.  

Trzeci dzień konferencji poświęcony będzie w całości na poznawanie specyfiki krajobrazowej 
wyspy Rugia. 
 
Proponowane tematy wiodące konferencji: 

Koncepcje i modele wysp w krajobrazie oraz metody badawcze 
Wyspy i wyspowość jako elementy i cechy geograficzne 
Wyspy i wyspowość jako elementy i cechy ekologiczno-krajobrazowe 
Wyspowość i izolacja jako zjawiska społeczno-kulturowe 
Wyspy jako konstrukty antropogeniczne 
  
 

Uczestnicy konferencji mogą brać udział w sesji referatowej (po pozytywnej weryfikacji tematów 
i streszczeń przez Komitet Naukowy) lub zgłosić temat, przedstawiony na konferencji w formie 
posteru, komunikatu lub głosu w dyskusji. Każda wymieniona powyżej forma prezentacji tematu 
może być rozwinięta do postaci  artykułu, który po pozytywnej weryfikacji recenzentów zostanie 
opublikowany za dodatkową opłatą (350 zł +23 % Vat) w Pracach Komisji Krajobrazu 
Kulturowego: zeszyt 1-2, 2016 (lista B, 13 pkt, wg oceny z 2014 .).  
 
 
 
 
 
 
 
 



Ramowy program konferencji 
 
16.06. 2016 r. Czwartek  
Miejsce: Muzeum Przyrodnicze WPN, Międzyzdroje 
 

9.00 -11.00  
11.00 -11.30  
11.30-13.00     
13.00-13. 20 
13. 20-15.00 
15.00 -16.00 
16.00 -18.00 
18.00 -18.30 

20.00 

Rejestracja uczestników  
Otwarcie konferencji  
Sesja plenarna konferencji  
Przerwa kawowa  
I Sesja referatowa  
Obiad  
II Sesja referatowa  
Zakwaterowanie uczestników w ośrodku Biała Góra (Woliński Park Narodowy) 
Uroczysta Kolacja 

 
17.06. 2016 r. Piątek 
Miejsce: Ośrodek Biała Góra 
 

8.00-9.00 
9.00-10.30 

10.30-10.50 
10.50-12.30 
12.30-12.50 
12.50-14.30 
14.30-15.30 
16.00-20.00 

20.00  

Śniadanie  
III Sesja referatowa  
Przerwa Kawowa  
IV Sesja referatowa  
Przerwa Kawowa  
V Sesja referatowa  
Obiad  
Sesja terenowa: Woliński Park Narodowy, Świnoujście -Gazoport, Fort Gerharda  
Kolacja w plenerze 

 
18.06.2016 r. Sobota 
Miejsce: Sesja terenowa. Bałtyckie wyspy: Uznam, Wolin, Rugia 
 

7.30 
8.30 

Śniadanie   
Wyjazd na sesję terenową – planowany powrót około godz. 19.00 (po drodze obiad 
po stronie niemieckiej). 

 
Z uwagi na jubileuszowy charakter konferencji przewidywany jest jej uroczysty charakter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Informacja o kosztach 
Koszty konferencji wynoszą: 700 zł 

 dla członków Komisji Krajobrazu Kulturowego oraz członków Polskiego Towarzystwa 
Geograficznego – 650 zł 

 osoby zainteresowane udziałem tylko w 1 dniu obrad – 40 zł (w cenie bufet kawowy)  
po wcześniejszym zgłoszeniu (do dnia 10 czerwca) pod adresem 
krajobraz.kulturowy@us.edu.pl 

 
Cena obejmuje: 

 2 noclegi 16/17 i 17/18 czerwca 
 pełne wyżywienie 
 uroczystą kolację pierwszego dnia  
 kolację plenerową 
 całodzienny wyjazd na wyspę Uznam i Rugię 
 obiad po stronie niemieckiej 
 dodatkowe imprezy towarzyszące 
 materiały konferencyjne 

 
Wpłaty należy dokonać na konto:  
Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział w Katowicach 
41-200 Sosnowiec, ul Będzińska 60 
BP PKO II Oddz. Katowice 
67 1020 2313 0000 3102 0139 1168 
NIP 525 157 51 66 
tytułem: imię i nazwisko, opłata za XX Seminarium Krajobrazowe „Wyspy w krajobrazie”  
 
Prosimy o nie dokonywanie wpłat z kont prywatnych (inna stawka podatku VAT). W przypadku pokrywania kosztów 
ze środków prywatnych prosimy o uregulowanie opłaty gotówką u skarbnika (dr Andrzeja Soczówki) w dniu 
konferencji.  

 
Istnieje możliwość rezerwacji dodatkowych noclegów: 15/16 i 18/19 czerwca w cenie 50 zł, co 
należy zaznaczyć w karcie zgłoszenia, kwotę 50 lub 100 zł należy indywidualnie uiścić w recepcji. 
 
Dodatkowych Informacji o konferencji udzielają  
dr hab. Michał Kupiec 
Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska 
ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin  
e-mail: mkupiec@zut.edu.pl 
tel. 91 449 6353 

oraz  

dr hab. Urszula Myga-Piątek 
Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu 
Wydział Nauk o Ziemi UŚ 
ul. Będzińska 60 
urszula.myga-piątek@us.edu.pl 

 
Aktualizowane informacje dostępne są stronie internetowej:  
www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl 
 

mailto:krajobraz.kulturowy@us.edu.pl
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