
KALISZ CONFERENCE 2015 Newsletter 

/ PL / ENG (please scroll down)

Szanowni Państwo,

Komitet  Organizacyjny konferencji  międzynarodowej  „RE)CREATING HISTORICAL 
TOWNS  AND  CITIES:  NATION,  POLITICS,  SOCIETY  IN  POST  1914  URBAN 
RESTORATIONS  /  (OD)BUDOWA  MIASTA  HISTORYCZNEGO:  NARÓD,  POLITYKA, 
SPOŁECZEŃSTWO A  REKONSTRUKCJE  OŚRODKÓW  ZNISZCZONYCH  W CZASIE  I 
WOJNY  ŚWIATOWEJ”,  przesyła  ostateczny  program  konferencji  oraz  informacje 
praktyczne. 

Bardzo cieszymy się z powodu zbliżającego się spotkania z Państwem!

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszej korespondencji.

Patronaty

Miło  nam poinformować,  iż  paronat  honorowy  nad naszym  sympozjum  objęli:  Marszałek 
Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak, Prezydent Miasta Kalisza Pan Grzegorz 
Sapiński oraz Stowarzyszenie Architektow Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Poznaniu.

Rejestracja i otwarcie obrad

Konferencja odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2015 roku. 
Rejestracja uczestników rozpocznie  się 16 kwietnia  o godzinie  9:00 w gmachu Wydziału 
Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu, wejście główne - hall

Dokładny adres: ul. Nowy Świat 28-30, 62-800 Kalisz. 
Położenie w Google Maps

Podczas rejestracji otrzymacie Państwo nasz pakiet powitalny oraz zostaniecie poproszeni o 
zarejestrowanie się na popołudniową wycieczkę po śródmieściu Kalisza. 

Otwarcie konferencji: 16 kwietnia, 10:00, sala E236.

Zamknięcie obrad: 17 kwietnia, około 16:40. 

Obrady będą miały miejsce w nowym kompleksie dydaktycznym Wydziału Pedagogiczno-
Artystycznego UAM w Kaliszu –  sale E235,  E236.  Gmachy Uniwersytetu  znajdują  się w 
śródmieściu  Kalisza,  około  kilometra  na  południowy-wschód  od  rynku  staromiejskiego  i 
dwóch kilometrów na północny-wschód od dworca kolejowego i autobusowego.
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Program sesji

W załączeniu przesyłamy pełny program w formie pliku PDF. 
Podczas rejestracji otrzymacie Państwo również dwujęzyczny przewodnik konferencyjny. 

UWAGA: Ze względu na dość napięty program konferencji  prosimy o trzymanie się limitu 
czasowego dla wystąpień – 20 minut. 

Program towarzyszący
 
Miło  nam  potwierdzić,  iż  oprócz  zwyczajowych  pakietów  informacyjnych  i  przewodnika 
konferencyjnego  dla  uczestników  oraz  serwisów  kawowych  Organizatorzy  zapewnią  dla 
wszystkich prelegentek i prelegentów lunch w dniach 16 i 17 kwietnia oraz uroczystą kolację 
w dniu 16 kwietnia (około 19:00). 

Przygotowujemy  również  oprowadzanie  dyskusyjne  w  2  grupach  po  Kaliszu  dla  osób 
wygłaszających  referaty  i  członków Komitetu  Naukowego i  Organizacyjnego  (16 kwietnia 
około 17:00).

Informujemy, że Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu oraz noclegów.

Dojazd

Kalisz posiada połączenie kolejowe z głównymi miastami Polski a także liczne połączenia 
autobusowe. Odległość od autostrad i tras szybkiego ruchu:
- 50 kilometrów od autostrady A2 Berlin-Warszawa (węzeł Konin-Modła) 
- 50 kilometrów od drogi ekspresowej S8 Wrocław-Warszawa (węzeł Sieradz)

Pobyt w Kaliszu

W śródmieściu Kalisza znajdują się liczne hotele o zróżnicowanym standardzie. Przy 
rezerwacji radzimy zwrócić uwagę na odległość od miejsca obrad konferencji, polecając 
usługi rezerwacji elektronicznej poprzez serwis Booking.com 

Informujemy również, że dom akademicki UAM – znajdujący się w kompleksie przy Nowym 
Świecie – wciąż dysponuje kilkoma wolnymi pokojami, które mogą Państwo zarezerwować 
po okazyjnych cenach pod hasłem „Konferencja kwietniowa o odbudowach miast”
Tel. 62 7670750; https://wpa.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/domy-studenckie

Wypadki losowe 

W razie losowych wypadków, uniemożliwiających Państwu przybycie do Kalisza, prosimy o 
wcześniejszy kontakt – istnieje możliwość wygłoszenia referatu   online   lub poprzez   
pośrednictwo Organizatorów. 

W razie jakichkolwiek pytań oraz potrzeb jesteśmy do Państwa dyspozycji drogą 
elektroniczną oraz pod numerem telefonu 510 059 579 (dr IWONA BARAŃSKA)

Do zobaczenia w Kaliszu!
W imieniu Komitetu Organizacyjnego,
Dr Iwona Barańska / mgr Makary 
Górzyński
http://kaliszconference2015.wordpress.com/
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http://www.booking.com/searchresults.pl.html?aid=318615;label=New_Polish_PL_5226413665-CdmfXyopO1J2EQTgUXXS6wS44707900825%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg;sid=cb690530aa68eb8c84943025d3e537ee;dcid=1;city=-506479


(ENGLISH)

Dear Sir / Madame,

  
On  behalf  of  the  Organizers  of  the  forthcoming  conference  „(RE)CREATING 

HISTORICAL TOWNS AND CITIES: NATION, POLITICS, SOCIETY IN POST 1914 URBAN 
RESTORATIONS  /  (OD)BUDOWA  MIASTA  HISTORYCZNEGO:  NARÓD,  POLITYKA, 
SPOŁECZEŃSTWO A  REKONSTRUKCJE  OŚRODKÓW  ZNISZCZONYCH  W CZASIE  I 
WOJNY ŚWIATOWEJ” (16-17. April,  2015 in Kalisz, Poland) we would like to present  the 
official Kalisz 2015 Conference Newsletter. We are very happy to meet you in Kalisz soon!

Please confirm receivement of this e-mail.

Patronates

We are happy to inform that our conference will be held under patronage of The Marshal of 
Wielkopolska Voivodeship Mr Marek Woźniak, President of Kalisz Municipality Mr Grzegorz 
Sapiński and Poznań Branch of Polish Society of Architects. 

Registration, opening, venue, programme

Conference will take place in Kalisz, 16.-17. April 2015. 
We will open registration    at 16. April, 9:00 AM in the main hall of the new building of The   
Faculty  of  Pedagogy  and  Fine  Arts  of  Adam  Mickiewicz  University  in  Kalisz. University 
campus is located in the Kalisz downtown area, circa 1 kilometer from the old town main 
market  square and circa 2 kilometres from the railway and bus station.  Detailed  adress: 
Nowy Świat Street 28-30, 62-800 Kalisz, Poland; Please see location   Google Maps  

Official opening will take place on 16.   April at 10:00 AM, room E236  
Conference closure: 17. April circa at 16:40 PM. 

We are happy to enclose a final programme of sessions. Please note, that due to a very full 
programme, the organizers kindly ask to you to restrict your presentation to   20 minutes  .  

General information
 
The Organizers will provide registration pack, coffee breaks and lunches at 16. and 17. April. 
The event includes a festive dinner for the Speakers at 16. April (19:00 PM), also covered by 
the Organizers. 
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We also  prepare a  guided,  conversatory tour  through Kalisz  interwar  „old  town”,  for  the 
Speakers and Committees (16. April, ca. 17:00 PM). Please register in our Registration Point 
on 16. April.

Please notice, that Organizers will not cover transportation and   accommodation costs. There   
is also no conference fee.

Transportation to Kalisz

Kalisz is located in Greater Poland voivodeship in central Poland (EU), almost in the heart of 
the country. The most convenient is to reach Kalisz by car:
- A2 Berlin-Warsaw motorway (exit Konin-Zachód with interchange to route no. 25 to Kalisz; 
ca. 50 km from motorway exit to Kalisz)
- S8 Wrocław-Warsaw expressway (exit Sieradz, interchange to route no. 12 to Kalisz; ca. 50 
km from expressway exit to Kalisz).
We  can  also  recommend  traveling  by  plane  to  Warsaw,  Lodz,  Wroclaw  or  Poznan 
international airports and change to trains or buses to Kalisz. Direct train or bus connection is 
available from most of Poland’s big cities transportation hubs. 

Accommodation 

Booking hotels in Kalisz is easy while using digital services like Booking.com 
Please remember that our conference venue is located in the downtown. 

There is also a possibility to book a hotel-standard room in The Faculty Dormitory annex, 
located in the main campus of the University. 
Phone +48 62 7670750; https://wpa.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/domy-studenckie

Unexpected situations 

If any of the unexpected possible situations will make it impossible for you to join us in Kalisz 
in the incoming spring, please inform us immediately. 

Should you have any further questions   or needs, please do not hesitate to contact us at your   
convenience: MAKARY GÓRZYŃSKI, mobile phone +48     669     113 457  

We look forward to seeing you in Kalisz in April.

With very best regards, on behalf of the Organizers:
P.D. Iwona Barańska, The Faculty of Pedagogy and Fine Arts Adam Mickiewicz University in 
Poznań / Kalisz Society of Friends of Sciences
M.A. Makary Górzyński, University of Warsaw / Kalisz Society of Friends of Sciences / Collegium 
Invisibile

http://kaliszconference2015.wordpress.com/
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