


 
 
 
 
 
                                                                                    
 

 
 
 

KONFERENCJA DOT. SKUTECZNYCH METOD I FORM PROMOCJI 
TURYSTYKI 

 

 

Termin: 28.06.2011 r. (wtorek), godz. 11:00  

Miejsce: Powiatowe Centrum Konferencyjne w Wodzisławiu Śląskim, ul. Pszowska 92a, 

44-300 Wodzisław Śląski,  

Konferencja będzie prowadzona w języku polskim, a materiały konferencyjne będą dostępne 

w języku polskim oraz w języku czeskim 

Konference bude v polském jazyce, materiály budou k dispozici v polštině i češtine. 

 
 
 

PROGRAM 
 
11:00 – 11:30 – Rejestracja uczestników konferencji 
 
11:30 – 11:40 – Powitanie uczestników konferencji 
 
11:40 – 12:20 – dr Waldemar Szendera  
Wykład: Czy antropogeniczne formy krajobrazu kulturowego mogą stać się atrakcja 
turystyczną na pograniczu Czesko Polskim?  
Mohou být antropologické formy kulturní krajiny tur istickou atrakcí česko-polského 
pohraničí?  
 
12:20 – 12:50 – Prezentacja projektu pt. „Poznaj atrakcje pogranicza!”  
 
12:50 – 13:30 –Poczęstunek 
 
 
 

 
 
 
 

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego  
oraz budżetu państwa 

PRZEKRACZAMY GRANICE 
 



Potwierdzenia udziału w konferencji przyjmujemy do dnia 24.06.2011 r. na adres e-mail 
promocja@powiatwodzislawski.pl  lub pod numerem telefonu 32 412 09 45. 
 
Potvrzení účasti na konferenci očekáváme do 24.6.2011 na e-mailové adrese: 
promocja@powiatwodzislawski.pl nebo na telefonu +48 32 412 09 45 

 
Najważniejszy wyklad, podczas konferencji poprowadzi dr Waldemar Szendera - adiunkt na 
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Kierownik Pracowni na rzecz Śląskiego Ogrodu 
Botanicznego, który prowadził prace redakcyjne nad Narodową Strategia Rozwoju Turystyki 
w Ministerstwie Gospodarki i jest współautorem wielu opracowań w dziedzinie Rozwoju 
Lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień turystycznych między innymi brał 
udział w przygotowaniu Programu Rozwoju Turystyki i Rekreacji dla Powiatu 
Wodzisławskiego na lata 2006-2013. 

 
Hlavním řečníkem konference je dr.Waldemar Szendera ze Slezské univerzity 
v Katovicích, vedoucí laboratoře Slezské botanické zahrady, který vedl redakční práce 
na Národní strategii rozvoje turistiky pro ministerstvo hospodářství a je spoluautorem 
mnoha pojednání v oblasti místního rozvoje ze zvláštním zřetelem na otázky turismu. 
Účastnil se mimo jiné práce na přípravě Programu rozvoje turistiky a rekreace pro 
okresní úřad Wodzisław Śląski pro léta 2006-2013. 


