
 

 

KOMUNIKAT nr 3 
dotyczący 

Konferencj i  Jubi leuszowej  z okazji: 

35.LECIA 
TUCHOLSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO 

30.LECIA 
ZABORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO 

10.LECIA 
REZERWATU BIOSFERY BORY TUCHOLSKIE 

Z wielką przyjemnością informujemy, iż konferencja naukowa pt. 

Rola parków krajobrazowych w rezerwatach biosfery 

odbędzie się w tradycyjnej (stacjonarnej) formule w Fojutowie 
w terminie 4–5 listopada 2021 roku. 

Konferencja zostanie zorganizowana zgodnie z obowiązującym, w podanym 
okresie, reżimie sanitarnym a organizatorzy zrobią wszystko, aby zapewnić 
bezpieczeństwo epidemiczne jej uczestników. Pragniemy wspólnie z Państwem 
w sercu Borów Tucholskich świętować potrójny jubileusz tych wyjątkowych 
obszarów chronionych i serdecznie zapraszamy do udziału w naszym wydarzeniu. 

Zgodnie z zapowiedziami została przygotowana i wydana przez 
Wydawnictwo Naukowe UMK w Toruniu obszerna monografia 
naukowa opisująca wybrane aspekty funkcjonowania 
i zarządzania parkami krajobrazowymi w rezerwatach biosfery, 
wraz z przykładami dobrych praktyk 
z innych obszarów kraju i świata. 
Wszyscy uczestnicy konferencji naukowej 
otrzymają książkę w ramach materiałów 
konferencyjnych, a autorzy rozdziałów 
będą mieli możliwość prezentacji ich 
treści bezpośrednio podczas jubileuszu. 



Ramowy program konferencji: 

Dzień 1 (czwartek) – 04.11.2021 r. Dzień 2 (piątek) – 05.11.2021 r. 

10:15 – 11:45  Sesja Jubileuszowa 
12:00 – 13:30 Sesja referatowa I 
13:30 – 15:00 obiad 
15:00 – 16:45 Sesja referatowa II 
17:00 – 19:00 Sesja referatowa III 
20:00  uroczysta kolacja 

07:00 – 08:30  śniadanie 
09:00 – 13:00 Sesja terenowa (autokarowa) 
pt. Zagospodarowanie obszaru poklęskowego i konsekwencje środowiskowe 

w wyniku przejścia nawałnicy w sierpniu 2017 roku na terenie RDLP w Toruniu 

14:00 – 15:00 obiad i zakończenie konferencji 

   partner sesji terenowej:  

Forma uczestnictwa:   Referat   Uczestnik 

Miejsce:    Zajazd „Fojutowo”, 89-504 Legbąd, www.zajazdfojutowo.pl 

Limit uczestników:   130 (wyłącznie ze względów organizacyjnych) 

Opłata konferencyjna wynosi 320 zł i obejmuje: udział w konferencji jubileuszowej oraz sesji 
terenowej, nocleg w Zajeździe Fojutowo, materiały konferencyjne (w tym monografia 
jubileuszowa) oraz wyżywienie i kawę / herbatę w czasie przerw. 

Opłatę należy wpłacić na konto: Zajazd „Fojutowo”, 89-504 Legbąd 
 BS w Koronowie 
 35 8144 0005 2007 0075 0279 0001 

z dopiskiem:  nazwisko – Konferencja TPK_2021 

UWAGA! Osoby, które chcą otrzymać fakturę za udział w konferencji muszą w treści przelewu 
wpisać dane do faktury. W przypadku braku tych danych lub podaniu niepełnych danych za udział 
w konferencji zostanie wystawiony paragon bez możliwości późniejszego wystawienia faktury. 

Referaty wygłoszone na konferencji, po przygotowaniu kompletnego artykułu naukowego 
w języku angielskim, mogą zostać opublikowane w punktowanych czasopismach: Bulletin of 
Geography. Physical Geography Series lub Ecological Questions (nabór ciagły). 

Ważne terminy: 

 sierpień 2021 r.  – zgłoszenie uczestnictwa / zgłoszenie referatu 
wrzesień 2021 r. – akceptacja zgłoszonego referatu / dokonanie płatności 

 październik 2021 r. – Komunikat nr 4 z programem Konferencji 
listopad 2021 r. – Konferencja Naukowa w Fojutowie 

Szczegółowe informacje, formularz zgłoszenia oraz wszystkie dotychczasowe komunikaty 
dostępne są na stronie: www.tuchpark.pl 

Komitet naukowy: 

prof. dr hab. Andrzej Nienartowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Honorowy Przewodniczący 
dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Przewodniczący 
dr hab. Mariusz Kistowski, prof. UG, Uniwersytet Gdański 
prof. dr hab. inż. Piotr Łakomy, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
prof. dr hab. Agnieszka Ławniczak-Malińska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Komitet organizacyjny: 

mgr inż. Remigiusz Popielarz, Tucholski Park Krajobrazowy z siedzibą w Tucholi – Przewodniczący 
mgr Mariusz Grzempa, Zaborski Park Krajobrazowy z siedzibą w Charzykowach – Z-ca Przewodniczącego 
mgr Daniel Siewert, Wdecki Park Krajobrazowy z siedzibą w Osiu 
mgr Bożena Sikora, Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku 
mgr Małgorzata Walter, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 
mgr Marzena Sobczak, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku 

Telefony kontaktowe: 

+48 52-334-37-12 +48 52-396-09-64 +48 56-611-25-66 
Remigiusz Popielarz Mariusz Grzempa Mieczysław Kunz 

Tuchola – Charzykowy – Toruń, lipiec 2021 r. 

http://www.zajazdfojutowo.pl/
http://www.tuchpark.pl/

