
 

 

 

 
KVIETIMAS 

Suvalkų apskritis bei projekto - „Pacų giminės paveldas kaip bendros turizmo plėtros abipus sienų pagrindas” 
partneriai kviečia į tarptautinius praktinius seminarus, skirtus Lenkijos ir Lietuvos turistų gidams, kurių 
pavadinimas „Tarpvalstybinis Pacų giminės paveldas”, kurie vyks 2021-10-23 (šeštadienis) hibridine forma 
(gyvai Dauspudoje* + on-line/zoom). 
 

Planuojama programa: 

9:30 – 10:00 dalyvių registracija, kava 

10:00 Sveikinimo žodžiai (Suvalkų apskrities atstovų) 

10:10 – 11:10 Pristatymas: „Pacų pėdsakais po Suvalkija”, pranešėjas: Marek Sidor, Račkos  

11:30 – 14:00 seminaro dalis lauke (mikroautobusas) – ekskursija su gidu - Dauspuda, Račkos, Januvka, 
palivarkai 

14:00 – 14:45 PL pietų pertrauka (45 min.) 

14:45 – 15:45 Pristatymas: Pacų paveldas Lietuvoje (Jeznas, Kaunas, Vilnius, +), pranešėjas: prof. Mindaugas 
Paknys, Lietuvos kultūros tyrimų institutas (on-line) 

15:45 – 16:45 Pristatymas: Likęs Pacų paveldas Lenkijoje (Varšuva, Choroščas, +), pranešėja: prof. Anna Sylwia 
Czyż, Kardinolo Stefano Višinskio universitetas Varšuvoje (on-line) 

16:45 – 17:00 PL klausimai (15 min.) + kava 

17:00 – 17:30 Pristatymas: Tarpvalstybinis (Lenkijos ir Lietuvos) istorinis takas „Pacų giminės paveldas“ - projekto 
prielaidos ir pasiekimai (projekto partnerių koordinatoriai)  

17:30 – 18:30 Pristatymas: „Pacų giminės kelias į valdžią XVI – XVII a. ir atrinktų (svarbiausių) šios šeimos atstovų 
visuomeninė veikla: Stepono Paco, Kristupo Paco, Mykolo Kazimiero Paco ir vyskupų: Stepono Mikalojaus ir 
Kazimiero”, pranešėjas: dr Konrad Bobiatyński, Varšuvos Universitetas (on-line) 

18:30 – 19:30 Įkvėpimas iš Pacų paveldo kuriant turistinius pasiūlymus; pristatymai:  

1/ 30 min. - Tomasz Pac, „Pacowa Chata“, Krypno netoli Balstogės, 

2/ 30 min. - Krzysztof Szadurski, „Pałac Paca 2.0 fondas”, 

19:30 – 19:45 klausimai, diskusija: Lenkijos ir Lietuvos turizmo pramonės subjektų (apgyvendinimo, maitinimo, 
turistų gidų, kelionių agentūrų) bendradarbiavimo galimybės tarpvalstybiniame Pacų take, pasibaigus projektui LT-
PL-4R-312 - turistinis produktas, stacionarios seminaro dalies užbaigimas 

20:00 integracinė vakarienė 

Pristatymo laikas taip pat apima tiesioginį vertimą į lietuvių ir lenkų kalbas.  

Dalyvavimas nemokamas. Vietų skaičius ribotas. Pirmenybė teikiama turistų gidams ir turizmo biurams, 
įgyvendinantiems turizmo pasiūlymus Lenkijoje ir Lietuvoje, subjektams, susijusiems su Pacų giminės paveldu ir jo 
populiarinimu. 

Paraiškas dėl dalyvavimo prašome pateikti vėliausiai iki 2021 m. spalio 19 d. Paraiškos bus priimamos tik 
el. paštu: beata.bordzio@powiat.suwalski.pl (Apskrities seniūnija Suvalkuose/PL).  

Dalyvavimo paraiškos išsiuntimas prilygsta asmens duomenų tvarkymo Suvalkų apskrities seniūnijoje taisyklių, 
susijusių su šiuo renginiu, priėmimui bei atvaizdo platinimo taisyklių priėmimui dokumentavimo ir renginio 
reklamavimo tikslais.  
Ribotas dalyvių skaičius gaus aksesuarus susijusius su projektu. Projekto aksesuarų siuntimas dalyviams nėra 
numatytas - jų atsiėmimo būdas ir vieta bus paskelbta konferencijos metu.  
 
Renginis yra projekto - „Pacų giminės paveldas kaip bendros turizmo plėtros abipus sienų pagrindas” dalis (LT-PL-
4R-312) pagal „Interreg V-A Lietuva – Lenkija 2014-2020 bendradarbiavimo programą“, finansuojamą iš Europos 
Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo. 
 
Projekto tikslas: bendro tarpvalstybinio turizmo produkto, pagrįsto bendru Pacų giminės istoriniu paveldu Suvalkų, 
Prienų ir Vilkaviškio regionuose, sukūrimas, siekiant padidinti turistų srautą regione. 

 
Renginio organizatorius: Suvalkų apskritis - Suvalkų apskrities seniūnija (pagrindinis naudos gavėjas), 
bendradarbiaudamas su Lietuvos projekto partneriais: Prienų rajono administracija / Prienai (B2) bei Turizmo ir 
verslo informacijos centras Vilkaviškyje / Vilkaviškis  (B3).  
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