W dniach 22-23 września 2014 roku w Spale odbyła się II Międzynarodowa
Konferencja Naukowa KULTUROWA I CYWILIZACYJNA TOŻSAMOŚC POLAKÓW –
OSIĄGNIĘCIA I SUKCESY pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego –
25-lecie Wolności. Organizatorami konferencji był Wydział Ogrodnictwa i Architektury
Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w
Warszawie oraz Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale. Poza patronatem Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego – 25-lecie Wolności konferencja uzyskała patronaty: Marszałka
Województwa Łódzkiego – Witolda Stępnia, Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej –
Rafał Szmytke, Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego – Andrzeja Kraśnickiego oraz
Starosty Tomaszowskiego – Piotra Kagankiewicza. Medialnie konferencji patronowała
Ekonatura - Ogólnopolski miesięcznik ekologiczny oraz Media Corporation.
Zarówno to miejsce, ten czas, jak i ten Patronat służyły refleksji oraz rozważaniom
uczestników spotkania nad określeniem tożsamości Polaków w XXI wieku. Ukierunkowanie
dyskusji na głosy mówiące o naszych osiągnięciach i sukcesach w wymiarze krajowym, ale
także w oczach świata, miało być głosem radości ze wspólnych dokonań możliwych w
wolnym od ćwierćwiecza Kraju. Konferencja była skierowana do interdyscyplinarnego grona
naukowców oraz przedstawicieli świata kultury i sportu. Na konferencji gościliśmy
uczestników z całej Polski, jak również z Ukrainy (ośrodki naukowe z Charkowa i Odessy),
Białorusi (Muzeum „Kompleks zamkowy Mir”) i Rosji (ośrodki naukowe z Petersburga i
Moskwy). Rozważania dotyczyły szeroko rozumianych przemian krajobrazu kulturowego,
ochrony dziedzictwa kulturowego i jego promocji w dobie globalizacji. Organizatorzy
dołożyli wszelkich starań, aby program obrad zainteresował każdego, komu bliska jest
tematyka dotycząca polskiej tradycji i kultury, jak również szczególnych walorów
przyrodniczych i krajobrazowych. To założenie przyświecało całym obradom,
pogrupowanym w kilka paneli oraz wydarzeniom towarzyszącym.
Pierwszy dzień obrad konferencyjnych (22 wrzesień) obfitował w liczne wystąpienia
wielu znanych i cenionych przedstawicieli świata kultury i nauki. Podczas części oficjalnej
głos zabrali przedstawiciele uczelni – rektor Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji - Pani dr
hab. Jolanta Żyśko, prof. SGTiR oraz prorektor ds. organizacji i kadr Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie – Pan prof. dr hab. Andrzej Borowy. Nie zabrakło także
przedstawicieli instytucji patronujących – Pana Jakuba Mielczarka – Sekretarza
Województwa Łódzkiego, Pana Rafała Szmytke – Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej,
Pana Henryka Urbasia – rzecznika prasowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz
przedstawicieli władz samorządowych. W inauguracyjnej sesji naukowej mieliśmy możliwość
wysłuchania wykładów przedstawicieli świata kultury oraz naukowców, uznawanych za
autorytety w swoich dziedzinach. Byli to m.in:
 Ewa Łużyniecka (prof. dr hab. inż. arch.) – Tożsamość regionalna w polskich
badaniach architektury sakralnej po II wojnie światowej
 Olga Mikołajewna Popko (doc. dr) – Odrodzenia zamku Mirskiego (Białoruś) a
turystyczny potencjał regionu
 Leszek Kajzer (prof. dr hab.) – Klasztory w krajobrazie kulturowym i budowlanym
polskiego średniowiecza
 Tadeusz Kęsik (prof. dr hab.) – Uroda polskich pól
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Popołudnie obfitowało w liczne atrakcje. Podczas sesji terenowej „KRAJOBRAZY
NADPILICZNE” uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z wystawą w Skansenie rzeki
Pilicy. Miłośnicy przyrody mogli skorzystać z możliwości zobaczenia rezerwatu przyrody
„Niebieskie źródła” o wybitnych walorach krajobrazowych, a zarazem jednych z
najciekawszych zjawisk krasowych w Europie. Uczestnicy sesji mieli również niepowtarzalną
okazję zwiedzić opactwo cystersów w Sulejowie (Pomnik Historii), gdzie specjalną atrakcją
był koncert "MUZYKA ORGANOWA RENESANSU I BAROKU" w wykonaniu Krzysztofa
Kulisa, któremu towarzyszyła narracja Pani Krystyny Pietranek-Kulis, wprowadzająca
słuchaczy w charakter okresu, z którego pochodziły utwory organowe.
Pierwszy dzień zakończony został uroczystą kolacją, którą uświetnił występ wokalnotaneczny Zespołu Pieśni i Tańca JAWOR UP w Lublinie doskonale obrazujący bogactwo
polskich tradycji folklorystycznych.
W drugim dniu konferencji (23 wrzesień) obrady odbywały się w dwóch równoległych
panelach, z uwagi na liczbę zgłoszeń oraz ich różnorodność. W pierwszym panelu
TOŻSAMOŚĆ I OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZO – KULTUROWEGO
mogliśmy wysłuchać następujących referatów:















Natalia Dzagarbiekowa – Polskie ślady w archiwach rosyjskich
Swietłana Czestnych – Polacy nagrodzeni prezentami przez Gabinet Jego
Cesarskiej Wysokości. Zasady przyznawania prezentów, przybliżona liczba i
poziom społeczny nagrodzonych
Roman Dziedzic (prof. dr hab.), Michał Słoniewski (dr) – Kolekcja trofeów
łowieckich Pałacu Myśliwskiego w Spale
Ewa Moroz-Keczyńska – Carska rezydencja w Białowieży, a problem ochrony
dziedzictwa kulturowego
Michał Słoniewski (dr) – Znaczenie historii i tradycji w promocji turystycznej
Spały
Aleksandra Bartkowiak (mgr) – Tożsamość narodowa i kulturowa Polaków
mieszkających w Wilnie
Jan Rylke (prof. dr hab.) – Krajobraz Polski w oczach Polaków i ich sąsiadów
Waldemar Wawrzyniak (dr hab. inż. arch., prof. nzw.) – Krajobraz Polski – jego
tożsamość wczoraj i dziś
Jadwiga Środulska-Wielgus (dr inż. arch.), Krzysztof Wielgus (dr inż. arch.) –
Szlak Kultury Wołoskiej w Gorcach, teoria i praktyka
Ewa Moroz-Keczyńska, Andrzej Keczyński, Paweł Libera – Kreowanie
ochrony przyrody w okresie międzywojennym
Ewelina Widelska (mgr inż.) – Turystyczna wizytówka polskości czyli o
fenomenie Kazimierza Dolnego nad Wisłą
Beata Gawryszewska (dr hab.), Izabela Myszka-Stąpór (mgr inż.) – Tożsamość
zapisana w polskich ogrodach działkowych
Małgorzata Wrzesień (dr), Denisow Bożena (dr hab., prof. UP) – Charakter flory
spontanicznej terenów kolejowych w krajobrazie środkowowschodniej Polski
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Magdalena Błaziak (mgr inż.) – Tradycje zielarskie podstawą rozwoju
przestrzennego na przykładzie Gminy Fajsławice
Małgorzata Milecka (dr hab., prof. UP) – Polskie akcenty w Valdemosie

Równolegle odbywał się panel międzynarodowy. Wygłoszono w nim następujące referaty:












Victor Myronenko (prof. dr hab.), Anastasij Malova (mgr inż. arch) –The
landscape organization ofspaces based on the fractal properties of nature
Victor Myronenko (prof. dr hab.), Natalia Kot (mgr inż.) –The landscape
organization of spaces based on the fractal properties of nature
Vadym Matvieiev (mgr inż. arch.) – The adaptation of recreational areas and
parks for the blind and visually impaired people
Oleg Myronenko (dr inż.) – Green architecture as a factor of sustainable
development of the urban system
Myronenko Svetlana (mgr) – Landscaping in developing the system of secondary
education (7th form – 13-14 years old)
Walentin Skurłow (dr) – Polacy – dostawcy Dworu Cesarskiego. Zasady
przyznawania tytułu, nazwiska Polaków, którzy uzykali tytuł i nazwy polskich
firm
Katarzyna Bieliajewa – Koncert w Skierniewicach w 1903 roku w obecności
Cara i jego świty
Zavadskaya Olga – Rehabilitation centers for disabled children
Natalia Kot (mgr inż.) – Systemy zieleni we współczesnych miastach Polski
Seweryn Malawski (mgr inż.) – Badania nad szatą roślinną polskich założeń
ogrodowych XVII i XVIII w.

Kolejny panel był poświęcony ZNACZENIU POLSKIEJ KULTURY, SPORTU I
TURYSTYKI W KRAJU I ZAGRANICĄ. Podczas tego panelu mogliśmy zapoznać się z
następującymi tematami:








Andrzej Piotr Załęski (inż.) – Model łowiectwa stworzony i funkcjonujący w
dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce
Monika Piątkowska (dr), Jolanta Żyśko (dr hab., prof. SGTiR), Sylwia
Gocłowska (mgr) – Aktywność fizyczna Polaków
Barbara Pędraszewska (dr) – Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród
społeczeństwa polskiego (1878-1956)
Jerzy Chełmecki (dr) – Kierunki rozwoju sportu w Polsce po 1989 r.
Jolanta Żyśko (dr hab., prof. SGTiR), Monika Piątkowska (dr) – Społeczne
wartości sportu w priorytetach Unii Europejskiej
Kazimierz Waluch (dr) – Znaczenie funduszy strukturalnych dla podnoszenia
kwalifikacji pracowników sektora turystyki w Polsce w latach 2007 – 2013
Michał Słoniewski (dr) – Rola i znaczenie lwowskiego ośrodka sportowego w
powstaniu Polskiego Komitetu Igrzysk Olimpijskich
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W trakcie obrad była także możliwość zapoznania się z referatami wyłożonymi, z
których treścią można było się zapoznać podczas trwania obrad. Zarówno podczas
pierwszego, jak i drugiego dnia konferencji w Sali Parkowej Hotelu Mościcki można było
obejrzeć wystawę „SPAŁA – HISTORIA I PERSPEKTYWA”, o tematyce związanej z
obchodami 500-lecia Spały oraz projekt rekonstrukcji pałacu i parku prezydenckiego w
Spale, przygotowany przez pracowników Katedry Projektowania i Konserwacji
Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Konferencję zakończyła dyskusja podsumowującą obrady, podczas której
przedstawiono wnioski sformułowane podczas konferencji oraz warte poruszenia kwestie
na kolejną już konferencję z tego cyklu.
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