
 
 

 

Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego 
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej  
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

 
zapraszają do udziału    

w 

XXIII Interdyscyplinarnym Seminarium Krajobrazowym 
„KRAJOBRAZ A ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA” 

 
które odbędzie się w dniach 21-22 września 2017 r.  

w Lublinie i Nałęczowie  
 
Komitet Naukowy: 
dr hab. Urszula Myga-Piątek – Uniwersytet Śląski, Sosnowiec (Przewodnicząca) 
prof. dr hab. Marian Harasimiuk – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 
dr hab. inż. Józef Hernik – Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Kraków 
dr hab. inż. Agnieszka Jaszczak – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 
prof. dr hab. Bogusław M. Kaszewski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 
ks. dr hab. Jacek Łapiński – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 
prof. dr hab. Jerzy Nawrocki – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin  
prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Pawłowska – Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Kraków 
dr hab. Irena A. Pidek – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 
dr hab. inż. Adam Senetra – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 
dr hab. Ewa Skowronek – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 
prof. dr hab. Krzysztof H. Wojciechowski – Akademia Wychowania Fizycznego, Biała Podlaska 
 
Komitet Organizacyjny: 
dr hab. Sebastian Bernat – Przewodniczący 
dr Wioletta Kałamucka – Członek Komitetu Organizacyjnego 
dr Marcin Kozieł – Członek Komitetu Organizacyjnego 
dr Małgorzata Stanicka – Członek Komitetu Organizacyjnego 
dr Marta Ziółek – Członek Komitetu Organizacyjnego 
mgr inż. arch. Anna Sawicka – Członek Komitetu Organizacyjnego 
mgr Paweł Czubla – Sekretariat 

 
Ważne terminy:  
 30 kwietnia 2017 r. – nadesłanie zgłoszeń do udziału w konferencji – koniecznie na „Karcie 

zgłoszenia” oraz streszczeń referatów/posterów  

 31 maja 2017 r. – potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez organizatorów (komunikat 2.) 

 30 czerwca 2017 r.  – dokonanie wpłaty konferencyjnej (zwrot w przypadku rezygnacji z uczestnictwa 

możliwy tylko przed 21.08.2017) 

 30 września 2017 r. – nadesłanie prac przewidzianych do publikacji w monografii interdyscyplinarnej 

(dla osób zainteresowanych)  

 

Miejsce konferencji: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Al. Kraśnicka 2cd, 
20-718 Lublin 



Preambuła Konferencji 
  Związki między krajobrazem a zdrowiem i jakością życia są w ostatnim czasie coraz 
częściej akcentowane. Jednak już ponad 30 lat temu prof. K.H. Wojciechowski (1986) pisał, że 
walory estetyczne krajobrazu są bardzo istotnym składnikiem odczuwalnej w każdej chwili 
„jakości życia” oraz czynnikiem odgrywającym istotną rolę w procesie kształtowania wielu 
istotnych cech duchowych jednostki ludzkiej. Bogactwo pozytywnych doznań płynących  
z doświadczania krajobrazu wzbogaca psychikę człowieka, pozwala zapomnieć o troskach 
codzienności i może stanowić źródło relaksu, a to wzmacnia pasję poznawczą i twórczą oraz 
radość życia. Wszechobecna brzydota, chaos, zaśmiecenie i zdewastowanie otoczenia często 
skutkuje ubóstwem życia psychicznego, niejednokrotnie prowadzi do przemocy i agresji lub 
apatii. Wśród wartości krajobrazu kulturowego wyróżniana jest także wartość terapeutyczna, 
wynikająca z pozytywnego wpływu harmonijnego krajobrazu na psychikę człowieka. Krajobraz 
ułatwia regenerację fizyczną i duchową, wpływa na poprawę samopoczucia i redukuje poziom 
stresu. Zauważyć też należy, że w latach 80. XX w. dla krajów RWPG wypracowano standardy 
(definicje) dotyczące krajobrazów, ich ochrony i racjonalnego wykorzystania. Jest wśród nich 
„komfort krajobrazu” oznaczający miarę medyczno-biologicznej i socjalno-psychologicznej 
korzystności warunków życia ludzi w danym krajobrazie. Można go osiągnąć przez przestrzeganie 
norm jakości środowiska (w tym norm hałasu) oraz uwzględnianie opinii mieszkańców w zakresie 
związków emocjonalnych z otaczającą przestrzenią, poczucia swojskości i bezpieczeństwa. 
Pamiętać również należy, że satysfakcja z życia w harmonijnym krajobrazie może być istotnym 
czynnikiem kształtującym pozytywne relacje między ludźmi. 

 
Celem XXIII Interdyscyplinarnego Seminarium Krajobrazowego, zaplanowanego w roku 

jubileuszowym 700-lecia miasta Lublina, jest dyskusja na temat relacji krajobraz–zdrowie–jakość 
życia. Przykładowe tematy poruszane na seminarium to: 

1. Terapeutyczne właściwości krajobrazu. Wpływ multisensorycznego doświadczania 
krajobrazu na zdrowie 

2. Krajobraz a jakość życia mieszkańców. Komfort krajobrazu. Krajobraz dźwiękowy a 
zdrowie (obszary ciche) 

3. Terapia podróżami, pejzażoterapia, terenoterapia, zielona terapia, hortiterapia, 
sylwanoterapia 

4. Kształtowanie komfortu krajobrazu w uzdrowiskach 
5. Rola zieleni i wody w krajobrazie, ogrody sensoryczne, projektowanie krajobrazu dla osób 

niepełnosprawnych 
6. Turystyka aktywna w krajobrazie, turystyka zdrowotna  
7. Krajobraz i zdrowie w Ocenach Oddziaływania na Środowisko 
8. Wycena ekonomiczna krajobrazu w kontekście jego oddziaływania na zdrowie i jakość 

życia 
 

Organizatorzy Konferencji liczą na zainteresowanie proponowaną tematyką nie tylko geografów 
ale także architektów krajobrazu oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych i kierunków 
badawczych. Zapraszamy do przygotowywania referatów teoretycznych, jak również 
prezentujących studia przypadku. Spośród zgłoszonych propozycji organizatorzy dokonają 
wyboru. Możliwe jest także przedstawienie posterów lub głosów w dyskusji. Oprócz obrad 
kameralnych częścią seminarium będą warsztaty terenowe i imprezy towarzyszące.  

 
 
 
 
 
 



Ramowy program konferencji 
 
21.09. 2017 r. Czwartek 
 

9.00 -10.00  
10.00 -12.00  
12.00-12.30     
12.30-14. 30 
14.30-15.30 
15.30 -17.00 
17.00 -19.00 
19.00 -21.00 

 

Rejestracja uczestników  
Otwarcie konferencji i sesja plenarna 
Przerwa kawowa  
Sesja referatowa 
Obiad 
Sesja posterowa i dyskusja 
Sesja terenowa – Lublin  
Uroczysta kolacja 

 
22.09. 2017 r. Piątek 
 

9.00-16.00. 
 

Panel dyskusyjny i sesja terenowa – Nałęczów 
 

 
Informacja o kosztach 
Koszty konferencji wynoszą: 500 zł 

 dla członków Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG – 450 zł 
 dla studentów – 200 zł 

 
Powyższa kwota obejmuje: 

 materiały konferencyjne 
 publikacja monografii 
 koszt udziału w sesjach terenowych i imprezach towarzyszących (m.in. uroczysta kolacja) 
 inne koszty organizacyjne (m.in. przerwy kawowe, obiad) 

 
Uczestnicy rezerwują i opłacają noclegi we własnym zakresie.  
W komunikacie 2. przekażemy informacje dotyczące propozycji hoteli w Lublinie oraz konta 
bankowego dla wpłat konferencyjnych 
 
 
Zgłoszenia konferencyjne należy przesyłać na adres: 
krajobraz.lublin@poczta.umcs.lublin.pl  
 
 
 
 
Dodatkowych Informacji o Konferencji udzielają:  
 
dr hab. Sebastian Bernat, tel. 081 537 68 05, e-mail: sebastian.bernat@poczta.umcs.lublin.pl 

oraz  

mgr Paweł Czubla, tel. 081 537 68 03, e-mail: pawel.czubla@poczta.umcs.lublin.pl 

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

http://www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/


 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

w XXIII Interdyscyplinarnym Seminarium Krajobrazowym 

„Krajobraz a zdrowie i jakość życia” 
21 – 22 września 2017, Lublin-Nałęczów 

Imię/imiona:  ………………...........………………..  Nazwisko : …………...…...…..…...…………………....................... 

Tytuł, stopień naukowy…………………………….……….....Stanowisko:………….....………….………….................... 

e- mail:……………………………………………. Telefon kontaktowy:…………………………………………………… 

A
D
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 Nazwa instytucji: ...................................................................................................................................................................................... 

Ulica, nr domu........................................................................................................................................................................................... 

Kod pocztowy   _ _ - _ _ _        miasto…………..……………….. kraj…  ………………………….. 
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Zgłaszam udział w konferencji: (właściwe proszę zaznaczyć) 

 Z referatem 

 Z posterem Zgłaszam swój 

udział w 

konferencji jako 

 słuchacz 

Proponowany tytuł referatu/posteru: ................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................................................. 

Zobowiązuję się do uiszczenia opłaty konferencyjnej w wysokości 500 zł/450 zł (członkowie KKK PTG)/200 zł (studenci) 

na podane w komunikacie 2. konto bankowe 

Dane do faktury (jeżeli uczestnik chce otrzymać fakturę) 

Nazwa 

Adres 

 _ _ -_ _ _ .......................... NIP ……………………… 

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest: 
 

 Nadesłanie wypełnionej niniejszej karty w terminie do 30 kwietnia 2017 
 

 Uiszczenie opłaty konferencyjnej do dnia 30 czerwca 2017  

  NIE BĘDĘ UCZESTNICZYŁ(A) W UROCZYSTEJ 

KOLACJI 21 września 2017 

 NIE BĘDĘ UCZESTNICZYŁ(A) W SESJI 

TERENOWEJ W NAŁĘCZOWIE 22 września 2017 

 
 
 

Data…………………..……… Podpis:………………………………..………...…… 

 

 

Wypełnioną kartę zgłoszenia (z własnoręcznym podpisem) prosimy odesłać do dnia 30.04.2017. 

pocztą elektroniczną na adres: krajobraz.lublin@poczta.umcs.lublin.pl 

lub tradycyjną na adres Zakład Ochrony Środowiska WNoZiGP UMCS 

                                                                                    20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 2CD 

 


