
K O N F E R E N C J A  S Z K O L E N I O W A  

OCHRONA KRAJOBRAZU –  
OBOWIĄZEK CZY SZANSA NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 

 

WYKŁADOWCY

 

dr hab. prof. nadzw. Mariusz Kistowski – Uniwersytet Gdański; kierownik Katedry Geografii 

Fizycznej i Kształtowania Środowiska: 

 prowadzi działalność naukową i społeczną na polu ochrony i kształtowania środowiska,  

w szczególności przyrody i krajobrazu; 

 główne obszary badawcze oraz zainteresowania naukowe dotyczą: 

o kompleksowych badań środowiska przyrodniczego uprawiane metodami kompleksowej geografii 

fizycznej (geoekologii) i ekologii krajobrazu; 

o mechanizmów reakcji środowiska przyrodniczego na antropopresję, ocen oddziaływania  

na środowisko, w szczególności oceny strategicznych; 

o zrównoważonego rozwoju (realizacja strategii ekorozwoju, aspekty przyrodnicze ekorozwoju, 

Agenda 21); 

o informacji fizycznogeograficznych (źródła danych, teoria i praktyka tworzenia baz danych, 

systemy informacji geograficznej, nauki o informacji geograficznej); 

o fizycznogeograficznych podstaw projektowania zagospodarowania przestrzennego 

(inwentaryzacje przyrodnicze, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, plany ochrony, programy zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska); 

 laureat Nagrody Ministra Środowiska za działalność naukową w dziedzinie ochrony środowiska  

i przyrody; 

 autor lub współautor ponad 160 publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym ośmiu książek. 

Jest autorem licznych publikacji i prac naukowych, w tym książek o tematyce ochrony środowiska, 

krajobrazu i zrównoważonego rozwoju; 

 autor Atlasu sozologicznego gmin Polski 2000-2009 oraz współautorem opracowania pt. „Identyfikacja  

i ocena krajobrazów – metodyka oraz główne założenia”; 

 uczestnik ponad 100 konferencji i seminariów naukowych. Wykonawca ponad 40 prac o charakterze 

projektowym, w tym między innymi studiów nad modelem ekorozwoju Obszaru Funkcjonalnego Zielone 

Płuca Polski, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, prognoz 

wpływu na środowisko dokumentów strategicznych (2002-2005), Studium ochrony krajobrazu 

województwa pomorskiego (2005) oraz licznych baz danych GIS;  

 wieloletni członek Polskiego Klubu Ekologicznego, członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej w Gdańsku, Wojewódzkiej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko, Rady 



Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska, Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju przy Prezesie 

Rady Ministrów, biegły wojewody pomorskiego w zakresie ochrony przyrody; zasiada we władzach 

Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu; 

 nauczyciel akademicki. 

 

dr Krzysztof Badora – Uniwersytet Opolski, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi, Zakład 

Monitoringu i Zagospodarowania Przestrzennego: 

 nauczyciel akademicki, prodziekan ds. studenckich, specjalista zajmujący sie ochroną środowiska  

w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

 autor raportów oddziaływania na środowisko, prognoz oddziaływania na środowisko do miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, autor opracowań ekofizjograficznych, ekspertyz 

przyrodniczych, a także opracowań dotyczących optymalizacji lokalizacji inwestycji; 

 w 2015 roku opracował metodykę oceny wpływu farm wiatrowych na krajobraz „Zalecenia w zakresie 

uwzględnienia wpływu farm wiatrowych na krajobraz w procedurach ocen oddziaływania  

na środowisko”; 

 zasiada we władzach Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu; 

 przewodniczący Regionalnej Rady Ochrony Przyrody powołanej przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Opolu. 

Wywiady radiowe z dr Krzysztofem Badorą dotyczące ochrony środowiska i przyrody: 

https://www.youtube.com/watch?v=G_t0yGCi93U 

https://www.youtube.com/watch?v=zIOquOjESec 

https://www.youtube.com/watch?v=II7i2U-LSBY 

https://www.youtube.com/watch?v=fZuKLBd11WE 

 

Błażej Skaziński - Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  

w Gorzowie Wielkopolskim 

 ukończył historię sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;  

 pracował w Muzeum Lubuskim im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp., a następnie w Muzeum Pojezierza 

Myśliborskiego w Myśliborzu; 

 od 2004 r. jest kierownikiem Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie 

Wielkopolskim. 

https://www.youtube.com/watch?v=G_t0yGCi93U
https://www.youtube.com/watch?v=zIOquOjESec
https://www.youtube.com/watch?v=II7i2U-LSBY
https://www.youtube.com/watch?v=fZuKLBd11WE

