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KOMUNIKAT Nr 1 

 
Komisja Krajobrazu Kulturowego 

Polskiego Towarzystwa Geograficznego 
i 

Instytut Architektury Krajobrazu 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 

wraz  
z Instytutem Kształtowania i Ochrony Środowiska 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 

 
zapraszają do wzięcia udziału 

 
w Międzynarodowej Konferencji Naukowej 
(XI Seminarium Krajobrazowe KKK/PTG) 

 
nt. Krajobraz wsi współczesnej – zmiany 

 w zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich 
 

Idea Konferencji 
 
      Zmiany zachodzące w ostatnich latach w naszym kraju, 
tak gospodarcze jak i społeczne, mają takŜe swój wpływ na 
sposób zagospodarowania obszarów wiejskich oraz 
postrzegania tej przestrzeni jako dobra, które w sposób 
szczególny powinno być chronione. 
      W przeszłości podstawowa funkcja wsi związana była z 
rolnictwem; to ono kształtowało jej przestrzeń i sposób 
zagospodarowania, decydowało o zabudowie poszczególnych 
miejscowości oraz pojedynczych działek. Rytm Ŝycia 
wyznaczały prace w gospodarstwie ściśle powiązane z porami 
roku i przyrodą.  
      Obserwacja natury i bezpośredni z nią kontakt, 
konieczność wzajemnej pomocy oraz działania w grupie, 
wymuszały określone zachowania i postawy społeczne. 
Poczucie wspólnoty wpływało na więzi międzyludzkie, na 
rodzenie się tradycji, jej poszanowanie oraz uświadamianie 
sobie tego, Ŝe naleŜy te wartości przekazywać nowym 
pokoleniom.  
     Występujące w danym rejonie warunki przyrodnicze, 
ukształtowanie terenu, właśnie tradycja, czasami moda, 
wpłynęły na charakter poszczególnych miejscowości, ich 
klimat i to, co nazywamy tradycją miejsca. Powstały wsie, 
które są rozpoznawalne, które potrafimy zidentyfikować, 
które przyciągają, pozostawiają po sobie wspomnienia, chęć 
powrotu, czy wręcz zamieszkania. 
       I oto w takie przestrzenie wkracza w chwili obecnej 
intensywna zabudowa, zabudowa, która w swojej istocie nie 
ma nic wspólnego z wsią – budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne o duŜej ilości budynków i miejskim 
charakterze, a czasem zabudowa wielorodzinna. Powstające 
osiedla to olbrzymie tereny zagospodarowane w sposób 
daleko odbiegający od tego, co do tej pory  istniało, co 
powstawało w symbiozie z przyrodą, z krajobrazem, z 
człowiekiem i dla człowieka, co było budowane we właściwej 
skali, w stosunku do całej miejscowości, co harmonizowało 
tak z wsią jak i otaczającym krajobrazem.  
       Budowane nowe osiedla, na setki, a czasem i tysiące 
mieszkańców, w większości przypadków nie mają powiązania 
z istniejącym układem wsi, jej zabudową, a przez ich 
ogradzanie, takŜe z Ŝyjącymi tu od pokoleń mieszkańcami. 
       Architektura nowych osiedli jest standardowa, często 
katalogowa, gdzie brakuje cech indywidualnych 
nawiązujących do architektury regionu, czy wręcz danej 
miejscowości. Intensywna zabudowa powstająca na 
obrzeŜach wsi, z jednej strony przytłacza ją, z drugiej, bez 
otaczającej zieleni, staje się agresywnym elementem 
krajobrazu. 
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Historia „Zamku” w Kamieniu 
Śląskim  w zakładce 

 

 

 

Herb OdrowąŜ pochodzenia 
czeskiego, znany od średniowiecza w 
Polsce, według legendy zarówno 
czeskiej  jak i polskiej, został nadany 
rycerzowi morawskiemu, który 
walcząc z poganami, jednemu z nich 
oderwał ręką wąsy razem  z 
kawałkiem twarzy. Na pamiątkę tego 
czynu otrzymał herb z figurą 
heraldyczną wąsów ze strzałą i nazwę 
Odrzywąs zmienioną z czasem na 
OdrowąŜ. Według tej legendy 
OdrowąŜowie przybyli do Polski  w 
orszaku księŜnej Dąbrówki 
(Dobrawy) Ŝony Mieszka I. W 
późniejszych czasach ponad 
pięćdziesiąt rodów polskich posiadało 
ten herb. 
 

     
   Wieś to nie tylko tereny zabudowane, to takŜe otaczające ją 
pola i występująca pośród nich zieleń.  Zmieniające się 
warunki gospodarowania  powodują duŜe zmiany  w bliŜszym 
i dalszym otoczeniu wsi oraz wpływają na przekształcenia w 
krajobrazie rolniczym. 
       WaŜnymi zatem stają się następujące pytania: jak 
powinna wyglądać współczesna wieś, jaka powinna być jej 
wielkość, jak ją prawidłowo ukształtować, jaką wprowadzać 
architekturę, jak powiązać nowe ze starym, jak budować 
więzi pomiędzy nowymi i zasiedziałymi od lat mieszkańcami. 

       Przedmiotem konferencji jest diagnoza stanu 
istniejącego a takŜe określenie strategii i narzędzi, które 
mogą być pomocne przy właściwym zagospodarowaniu i 
zarządzaniu przestrzenią wiejską oraz  wskazanie 
skutecznych metod   jej  ochrony.                      .                                                
Zakres zagadnień jest na tyle szeroki, Ŝe stanowi on 
przedmiot zainteresowania wielu dziedzin wiedzy. Stąd teŜ, 
biorąc pod uwagę dobrą tradycję seminariów Komisji 
Krajobrazu Kulturowego PTG, zapraszamy do udziału 
przedstawicieli róŜnych dyscyplin naukowych, jak i 
praktyków.                                                                              
Główne tematy obrad obejmować będą zagadnienia związane 
z geografią, planowaniem przestrzennym, architekturą 
krajobrazu, jak i zarządzaniem przestrzenią, w tym 
zarządzaniem przez administrację publiczną. 

Proponowane grupy tematyczne: 
 

- Tradycja miejsca – elementy  wyróŜniające i ich   
   zachowanie, 
 
- Poszukiwanie nowej jakości Ŝycia – dobre i złe  sąsiedztwo, 
 
- Zarządzanie przestrzenią wiejską  - nauka i praktyka. 
 
 
WARUNKI UDZIAŁU W  KONFERENCJI 

 
 

-    Nadesłanie karty  zgłoszenia (drogą elektroniczną i pocztą) 
na adres sekretariatu Konferencji, podany  w Komunikacie nr 
1, do 10 stycznia 2009 roku . 

 
-   Nadesłanie streszczenia artykułu lub opisu postera, na 
adres podany w Komunikacie nr 1, do 10 stycznia  2009 roku  
 
– Sekretariat konferencji prześle informację o przyjęciu 
artykułu do wygłoszenia i/lub druku w wydawnictwie 
pokonferencyjnym  do 31 stycznia  2009 roku . 
 
- Wpłata opłaty konferencyjnej w wysokości 650 PLN na 
konto Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do  
15 lutego 2009 roku . 
 
-  Rezerwacja noclegu (we własnym zakresie) i wpłata 
zadatku za nocleg, zgodnie z informacjami zawartymi w 
karcie zgłoszenia i na stronie internetowej 
www.krajobrazwsi.pl,  do 15 lutego 2009 roku . 
 
-   Nadesłanie pełnego tekstu referatu na adres sekretariatu 
konferencji do 15 marca 2009 roku . 
 
 
 
Opłata konferencyjna obejmuje; materiały konferencyjne, 
posiłki – tj. obiad pierwszego i drugiego dnia, uroczystą 
kolację pierwszego dnia, kolację drugiego dnia, poczęstunki 
podczas konferencji, objazd studyjny po wybranych wsiach 
województwa opolskiego (trzeci dzień konferencji). 
 
 
Dojazd i noclegi uczestnicy Konferencji pokrywają w ramach 
delegacji słuŜbowych. 
 

 
SEKRETARIAT: 
 
Mgr inŜ. MICHAŁ KURIATA,  
Mgr  JOANNA KAJEWSKA 
AGATA MILLER-KURIATA 
 
Telefon: 071 320 55 32 
e-mail: konferencja@krajobrazwsi.pl 
 
 
BEATA KWIECIEŃ 
 
Telefon /fax  O71 320 18  63 
e-mail: iak@up.wroc.pl 
 
 
 
 
INFORMACJE: 
 
www.krajobrazwsi.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WYMAGANIA dotyczące: 
 
Streszczeń: 
Streszczenia zgłoszonych referatów 
powinny zawierać: 

• tytuł referatu (postera, ilość 
posterów) 

• imię i nazwisko Autora 
(Autorów) 

• dane kontaktowe 
(instytucja, adres, telefon, 
e-mail) 

• całość streszczenia nie 
moŜe przekraczać 1 strony 
A4. 

 
Referatów: 
Treść referatów musi odpowiadać 
tematowi zgłoszonemu we wcześniej 
przesłanym streszczeniu. 
Teksty referatów zostaną 
opublikowane, w całości, w 
wydawnictwie pokonferencyjnym. 
Streszczenia i pełne teksty referatów 
powinny być napisane w programie 
Word i przesłane na adres sekretariatu 
Konferencji. 
Szczegółowe wymagania dotyczące 
referatów zostaną podane w 
Komunikacie nr 2. 
 
Posterów: 
Uczestnicy konferencji mogą 
wystawiać postery, w formacie 50x70 
cm lub 70x100 cm, w ilości 
zdeklarowanej w zgłoszeniu. 
 
Referaty  zostaną opublikowane w 
wydawnictwie „Prace Komisji 
Krajobrazu Kulturowego PTG nr  
12/2009” 

 


