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Komunikat 1 

 
 
 
PATRONAT 
(w załatwianiu) 

 

WŁODZIMIERZ CHLEBOSZ 
Członek Zarządu Województwa 

Dolnośląskiego 

 
Prof. dr hab. ROMAN  KOŁACZ 
Rektor 

Uniwersytetu Przyrodniczego we 

Wrocławiu 

 
Dr inż. arch. JERZY POTYRAŁA 
Prezes Oddziału Dolnośląskiego 

Stowarzyszenia Polskich Architektów 

Krajobrazu   

 
ICOMOS 
 
KOMITET NAUKOWY 
 
Dr hab.  inż. arch. IRENA 
NIEDŹWIECKA-FILIPIAK 
Instytut Architektury Krajobrazu 

Uniwersytet Przyrodniczy we 

Wrocławiu 

− przewodnicząca komitetu 

 

Prof. dr hab. inż. arch. ZUZANNA 
BORCZ 
Instytut Architektury Krajobrazu 

Uniwersytet Przyrodniczy  

we Wrocławiu 

 

Prof. dr hab. inż. ANDRZEJ 
DRABIŃSKI  
Prorektor  ds. rozwoju  uczelni 

Uniwersytet Przyrodniczy  

we Wrocławiu 

 

dr hab. inż. arch. ELŻBIETA 
PRZESMYCKA, prof. PWr 
Wydział Architektury 

Politechnika Wrocławska 

 

MIEJSCE KONFERENCJI: 
 

Szczegóły dotyczące miejsca 

konferencji zostaną podane w 

późniejszym terminie. 

 
Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych  
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 

i 
Instytut Architektury Krajobrazu 

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 

 
zapraszają do wzięcia udziału 

 
w Międzynarodowej Konferencji Naukowej 

 pt. „ Transformacje krajobrazu wiejskiego Dolnego Śląska” 
 

Idea Konferencji 
    Obserwując zmiany zachodzące w ostatnich latach w naszym 

kraju, dotyczące rozwoju obszarów wiejskich, należy stwierdzić, 

że charakter przekształceń przybiera zły kierunek, a w wielu 

przypadkach mamy do czynienia wręcz z  degradacją krajobrazu. 

W przeszłości podstawowa funkcja wsi związana była z 

rolnictwem, co w sposób bezpośredni miało wpływ na 

kształtowanie jej przestrzeni, sposób zagospodarowania i 

decydowało o zabudowie poszczególnych miejscowości oraz 

pojedynczych działek. Człowiek mając bezpośredni kontakt z 

przyrodą, a także w znacznym stopniu będąc od niej zależny, 

starał się szukać takich rozwiązań, które umożliwiały mu 

prawidłowe funkcjonowanie, uzyskiwanie założonych efektów 

ekonomicznych, bez niszczenia środowiska i przestrzeni. Wieś 

tradycyjnie wykształcona w harmonii z naturą, jej sposób 

zagospodarowania, architektura budynków i ich detal 

architektoniczny, do dziś mówią o specyfice, wyjątkowości, 

niepowtarzalności a zarazem bogactwie kulturowym regionu. Są 

to przestrzenie rozpoznawalne, które można zidentyfikować, 

zapadają w pamięci i świadomości nie tylko ich mieszkańców, ale 

i osób z zewnątrz. 

     Obecne zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym wsi 

dolnośląskiej mają swoje odbicie w odbiorze wizualnym 

poszczególnych miejscowości. W wielu przypadkach trudno 

dzisiaj mówić o tradycyjnej wsi ze wszystkimi jej atrybutami, 

które decydują o wyjątkowości tego miejsca a jednocześnie 

różnią od miasta. Wieś zaczyna swoim wyglądem skłaniać się ku 

miastu, pod względem nowych form zabudowy, 

zagospodarowania otoczenia poszczególnych posesji oraz 

terenów publicznych. Architektura nowych budynków, czy całych 

osiedli jest standardowa, często katalogowa, gdzie brakuje cech 

indywidualnych nawiązujących do specyfiki regionu, czy wręcz 

danej miejscowości. 

       Jednak nowoczesność i tradycja nie muszą się wzajemnie 

wykluczać. Można, wprowadzając nowe obiekty budowlane na 

tereny wiejskie, podejmować próby zachowania 

charakterystycznych elementów zabudowy istniejącej, 

wykorzystując całe bogactwo i doświadczenie pokoleń, 

przejawiające się w budownictwie regionalnym.  

Przedmiot konferencji 
       Główne tematy obrad obejmować będą zagadnienia 
związane z planowaniem przestrzennym, architekturą i 
ochroną krajobrazu, zarządzaniem przestrzenią, w tym 
zarządzaniem przez administrację publiczną: 
• Współczesne tendencje kształtowania obszarów 

wiejskich 
• Problemy planistyczne związane z obszarami wiejskimi 
• Przekształcenia i zagrożenia tradycyjnego krajobrazu wsi 
• Problemy ochrony zabytków na obszarach wiejskich, 
• Współczesne formy kształtowania zieleni we wsiach. 

 
KOMITET  ORGANIZACYJNY 
 

Dr inż. ZBIGNIEW KURIATA 
Instytut Architektury Krajobrazu 

Uniwersytetu Przyrodniczego  

we Wrocławiu 

SEKRETARIAT Regionalny Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich 
 Osoba do kontaktu w sprawach 
organizacyjnych  
KATARZYNA WRONA 
Dział Pomocy Technicznej i 

Regionalnego Sekretariatu KSOW    
Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego 

 tel.71 776-98-53, pok: 4016 

e-mail: 

katarzyna.wrona@dolnyslask.pl  

Osoba do kontaktu w sprawach 
naukowych i publikacji 
LILIANA ZIELIŃSKA 
Instytut Architektury Krajobrazu 

Uniwersytetu Przyrodniczego  

we Wrocławiu 

tel. /fax  692 142 126 

e-mail: liliana.zielinska@up.wroc.pl 

 
INFORMACJE: 
www. dolnyslask. ksow.pl 

 

WARUNKI UDZIAŁU W  KONFERENCJI 
- Nadesłanie formularza 

zgłoszeniowego  drogą elektroniczną  

na adres Sekretariatu Regionalnego 

KSOW  (Katarzyna Wrona) podany  w 

Komunikacie nr 1, do  30.04.2013 
roku . 
WARUNKI PUBLIKACJI 
-  Nadesłanie streszczenia artykułu na adres 

podany w Komunikacie nr 1  (Liliana 
Zielińska), do 30.04.2013 roku  

– Sekretariat konferencji prześle informację 

o przyjęciu artykułu do  druku w 

recenzowanej monografii do   5.05.2013 
roku . 

-   Nadesłanie pełnego tekstu referatu na 

adres sekretariatu konferencji do  
30.05.2013 roku . 

 

-  Udział w Konferencji  jest 
bezpłatny. 

- Organizatorzy zapewniają: materiały 

konferencyjne, posiłek – tj. obiad,  

poczęstunki podczas konferencji. 

-  Dojazd i noclegi uczestnicy 

Konferencji pokrywają w swoim 

zakresie.  

- Rezerwacja noclegu i wpłata zadatku 

za nocleg -we własnym zakresie. 

 
14 czerwiec 2013, Wrocław 
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