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Zaproszenie 

Po raz kolejny mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję naukową Sekcji 

Fizjologii i Biochemii Roślin PTB. W tym roku konferencja pod hasłem „Fotosynteza w 

świetle badań fizjologicznych i biochemicznych” odbędzie się w dniu 02.07.2018 r. na 

Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 

ul Akademicka 19. Tematyka spotkania będzie obejmować szerokie spektrum zagadnień 

związanych ze strukturą i funkcjonowaniem aparatu fotosyntetycznego roślin na wszystkich 

poziomach organizacji – od genów, poprzez białka i kompleksy wielobiałkowe aż po aspekty 

środowiskowe. Głównym celem konferencji jest prezentacja dokonań, wymiana doświadczeń 

oraz podtrzymanie istniejących i nawiązanie nowych nici współpracy pomiędzy naukowcami 

z różnych ośrodków badawczych. 

Udział w konferencji jest bezpłatny.  

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu oraz noclegów.  

 

Zgłoszenia udziału i wystąpień 

Formularz zgłoszenia udziału w konferencji jest dostępny na stronie 

http://www.umcs.pl/pl/konferencja-fotosynteza,14336.htm. Wypełniony formularz wraz z 

tekstem streszczenia należy przesłać na adres lublin@pbsociety.org.pl do dnia 07.05.2018 r. 

Uczestnictwo w konferencji może być czynne lub bierne. Prosimy o wskazanie preferencyjnej 

formy wystąpienia – 20-minutowy komunikat ustny lub plakat, jednak ostateczną decyzję co 

do formy wystąpienia podejmie Komitet Naukowo-Organizacyjny. O decyzji Komitetu 

zostaną Państwo poinformowani droga mailową w drugiej połowie maja. Rozmiar plakatów 
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100x70 cm (długość/szerokość). Streszczenia zostaną opublikowane w materiałach 

konferencyjnych.  

Ze względów organizacyjnych w konferencji może wziąć udział nie więcej niż 50 osób, 

decyduje kolejność zgłoszeń. 

Po zakończeniu obrad proponujemy Państwu spacer z przewodnikiem po lubelskim Starym 

Mieście. Uprzejmie prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w tej wycieczce w formularzu 

zgłoszeniowym. 

 

Ramowy program konferencji 

Poniedziałek, 02.07.2018 r., Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie, ul. 

Akademicka 19 

8.45 – Rozpoczęcie rejestracji uczestników 

9.30-9.45 – Otwarcie konferencji 

9.45-11.00 – Pierwsza sesja referatowa 

11.00-11.30 – Przerwa na herbatę/kawę/ciastko 

11.30-12.45 – Druga sesja referatowa 

13.00-14.00 – Przerwa obiadowa 

14.00-15.30 – Sesja plakatowa  

18.00 – wycieczka z przewodnikiem po Starym Mieście w Lublinie 

 

 

Noclegi 

Uczestnicy konferencji samodzielnie rezerwują noclegi.  

Poniżej podane są adresy i telefony kontaktowe do proponowanych hoteli i Domów 

Studenckich: 

Hotel Campanile, ul. Lubomelska 14-16 (http://www.campanile-lublin.pl/pl), tel. 223 072 237 

Hotel Logos, ul. Akademicka 4 (http://lublin.oupis.pl/hotel/), tel. 81- 533-82-85 

DS „KRONOS”, ul. Sowińskiego 17 (http://www.umcs.pl/pl/kronos.htm), tel. 81 537 56 61 

DS „HELIOS”, ul. Czwartaków 13, (http://www.umcs.pl/pl/helios.htm), tel. 81 533 23 91 

DS „IKAR”, ul. Czwartaków 15, (http://www.umcs.pl/pl/ikar.htm), tel. 81 533 34 11 

Dojście z domów studenckich czy hoteli do miejsc obrad zjazdu zajmuje ok. 5-20 minut. 

Lokalizacja hoteli oraz Domów Studenckich, zaproponowanych przez Organizatorów, 

zostanie przedstawiona na mapie w drugim komunikacie.  

 

 

Komitet Naukowo-Organizacyjny 

Prof. dr hab. Grzegorz Jackowski (przewodniczący Sekcji Fizjologii i Biochemii Roślin PTB) 

– przewodniczący Komitetu 

Dr hab. Małgorzata Wójcik (zastępca przewodniczącego Sekcji, przewodnicząca Oddziału 

Lubelskiego PTB) 

Dr Małgorzata Adamiec (sekretarz Sekcji) 
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Dr hab. Iwona Ciereszko prof. UwB (członek Zarządu Sekcji) 

Dr hab. Robert Luciński (członek Zarządu Sekcji) 

Dr Agnieszka Hanaka (członek Zarządu Oddziału Lubelskiego PTB) 

Dr Robert Zubel (sekretarz Oddziału Lubelskiego PTB) 

 

W drugim komunikacie prześlemy szczegółowe informacje dotyczące programu konferencji, 

lokalizacji miejsc noclegowych oraz dojazdu/dojścia do miejsca obrad. 

Wszelkie pytania związane z konferencją prosimy kierować na adres lublin@pbsociety.org.pl.  

 

Łączymy pozdrowienia i do zobaczenia w Lublinie. 

W imieniu Komitetu Naukowo-Organizacyjnego 

Prof. dr hab. Grzegorz Jackowski 
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