
 

 

 

 

 

 

   

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA  
pt. „Śladami Henry`ego van de Velde – turystyka transgraniczna” 

                                Trzebiechów, 5-6 września 2013 r. 

 

organizowana przez:  

 
 

Powiat Zielonogórski i Touristische Gebietsgemeinschaft NEISSELAND   

przy współpracy: 

   
Stowarzyszenia na rzecz Odnowy  

i Rewaloryzacji Dzieła Henrego Van 
De Velde w Polsce 

Gminy Trzebiechów Lubuskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków 

 

Patronat honorowy:                     

 

 
   

Ambasador Republiki 
Federalnej Niemiec   

  w Warszawie 

Ambasador  
  Królestwa Belgii 

w Warszawie 

Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego  

Wojewoda  
Lubuski 

Marszałek 
Województwa Lubuskiego 

 
Patronat merytoryczny:     Patronat medialny: 

 

 

 
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013  
oraz budżetu państwa. „Inwestujemy w waszą przyszłość”. 



 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Śladami Henry`ego van de Velde – turystyka transgraniczna” 
odbędzie się w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie, gdzie belgijski malarz, architekt, projektant mebli  
i wnętrz- Henry van de Velde zostawił swoje jedyne w Polsce dzieła.  Zaprojektowane przez niego elementy 
wyposażenia oraz wystroju wnętrz dawnego sanatorium w Trzebiechowie pozostawały nieznane dla badaczy jego 
twórczości aż do 2003 roku. Wówczas w Trzebiechowie po raz pierwszy odbyła się międzynarodowa konferencja 
naukowa podczas, której ogłoszono, iż autorem trzebiechowskich wnętrz był Henry van de Velde.  

W roku 2013 przypada jubileusz 150 rocznicy urodzin artysty, obchodzony w wielu krajach Europy. 
Powiat Zielonogórski postanowił przyłączyć się do tych obchodów, prezentując trzebiechowski zabytek z 
perspektywy dekady prowadzonych w nim badań i prac konserwatorsko-restauratorskich oraz na tle innych dzieł 
artysty. Planowana konferencja jest jednym z elementów projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 
2007 – 2013 oraz budżetu państwa, który Powiat Zielonogórski realizuje wraz z saksońskim partnerem- 
Stowarzyszeniem Touristische Gebietsgemeinschaft NEISSELAND. Celem konferencji jest ponowne przypomnienie o 
znamienitych dziełach Henry`ego van de Velde w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie, ze szczególnym 
uwzględnieniem walorów turystycznych obiektu.  

Podczas konferencji przewidziano m.in. prelekcje na temat badań i konserwacji wnętrz projektu Henry’ego 
van de Velde w dawnym sanatorium w  Trzebiechowie,  wirtualnych rekonstrukcji architektury Henry`ego van de 
Velde oraz walorów turystycznych Powiatu Zielonogórskiego i obszaru, na którym działa Touristische 
Gebietsgemeinschaft. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne prelekcji na język polski, niemiecki  
i angielski. 

Zachęcamy wszystkich pasjonatów twórczości Henry`ego van de Velde, sztuki oraz szeroko pojętej turystyki 
do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Trzebiechowie. 

Warunki uczestnictwa: 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji są obowiązane, z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc i możliwości 
techniczne, o wypełnienie i wysłanie załączonej karty do dnia 20 sierpnia 2013 r. na adres:  

Starostwo Powiatowe, ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra z dopiskiem „Zgłoszenie do udziału w konferencji”  

lub za pośrednictwem e-mail: marta.surowiec@powiat-zielonogorski.pl  

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i noclegów. 

Noclegi można rezerwować indywidualnie np. w: 

1. Motel Texicana   
Kalsk 1e, 66-100 Sulechów 
Tel.:+48 68 385 45 15 
Tel./Fax:+48 68 385 36 00 
E-mail: info@texicana.pl 
www.texicana.pl 

2. Motel Alicja  
ul. Wolsztyńska 30, Krężoły, 66-100 Sulechów  
Tel. 68 385-58-27 
Fax: 68 385-29-15 
E-mail: adjor@wp.pl 
http://motelalicja.cba.pl 

3. Winny Dworek  Winnica Stara Winna Góra  
Górzykowo 22, 66-131 Cigacice  
tel. 68 385 92 79 wew. 10 
kom. 694 266 679 
e-mail: recepcja@winnydworek.pl 
http://winnydworek.pl 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 
w Międzynarodowej Konferencji Naukowej  

pt. „Śladami Henry`ego van de Velde – turystyka transgraniczna”  
5-6 września 2013 r.,  Trzebiechów 

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….…………………………….……………………… 

Tytuł/stopień naukowy: ……………………………………………………………....………….……………………………. 

Adres do korespondencji: ……………………………………………….……………………….……………………………. 

tel.…..…………………… fax. ……..……………… e-mail ……………………………………………………………………… 

Nazwa i adres instytucji kierującej do udziału w konferencji: ………..……………………….……………… 

………………………………………………………………………………….………………………………….………………………. 

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji  
na karcie zgłoszenia do 20 sierpnia 2013 r. drogą elektroniczną, e-mail: 

marta.surowiec@powiat-zielonogorski.pl 

lub pocztą tradycyjną na adres: 

Starostwo Powiatowe 
ul. Podgórna 5 
65-057 Zielona Góra 
z dopiskiem „Zgłoszenie do udziału w konferencji” 

 

 

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883) wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych dla potrzeb Organizatorów konferencji. 

 

          Miejscowość i data      Podpis uczestnika  

………...………..…………………….                                       ………………………………  

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013  

oraz budżetu państwa. „Inwestujemy w waszą przyszłość”. 
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