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Część pierwsza: obrady plenarne

10.00 – 10.20
EKOLOGICKE HOSPODARENIE NA SLOVENSKU Z POHLADU ETNOLOGIE
KATARÍNA SLOBODOVÁ NOVÁKOVÁ
DEPARTMENT OF ETHNOLOGY AND WORLD STUDIES, FACULTY OF ARTS, UNIVERSITY OF SS. CYRIL AND METHODIUS
IN TRNAVA, SLOVAKIA
Príspevok sa zaoberá podmienkami a možnosťami ekologického hospodárenia na Slovensku, záujmom etnológie o
problematiku ekologického hospodárenia. Na konkrétnych príkladoch sa snaží poukázať na trendy, ktoré v
ekologickom hospodárení v súčasnosti na Slovensku sú, i to, ako sa k nim stavia etnológia. Ekologické
hospodárenie je pre výskumníka dnes zaujímavou témou, nevšedným fenoménom hodným skúmania, zvlášť v
našom stredoeurópskom prostredí poznačenom silným agrárnym myslením a koreňmi. Je vlastne akousi
alternatívou. Kladieme si ale otázku, či je ekologické hospádrenie naozaj alternatívou, raritou, či trendom, alebo je
to len návrat k tradičnému hospodáreniu v jeho pôvodnom význame, teda návratku koreňom?
10.20 – 10.40
REKULTYWACJA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH NA CELE REKREACYJNE
AGNIESZKA DUDZIŃSKA – JARMOLIŃSKA
ZAKŁAD GEOGRAFII ROZWOJU I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH,
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Wraz ze zmianą zagospodarowania przestrzennego miast, istnieje potrzeba adaptacji i rewitalizacji terenów po
przemysłowych. Tego typu obszary wymagają szczególnych zabiegów rekultywacyjnych w związku z
zanieczyszczeniem gruntu i wody, degradacją zespołów roślinnych, a co za tym idzie zniszczeniu siedlisk zwierząt.
Adaptacje tego typu obszarów można wykonywać pod cele rekreacyjne, kulturalne czy też oświatowe. Jednocześnie
prowadzi się działania prowadzące do odbudowania naturalnych stanowisk fitosocjologicznych roślin, a co za tym
idzie przywraca się naturalne miejsca życia dla wielu dziko żyjących zwierząt. W wyniku tych działań miasto
odzyskuje pełno wartościowe tereny biologiczne czynne, włączane do systemu przyrodniczego, tereny rekreacyjne chętnie wykorzystywane przez jego mieszkańców. Na świecie powstaje już wiele tego typu projektów, które mogą
się stać inspiracją do działań na terenie naszego kraju.
11.20-11.40
VYBRANÉ PROBLÉMY SPÔSOBU ŽIVOTA NA HRANICI BIOSFÉRICKEJ REZERVÁCIE POĽANA
ZUZANA BEŇUŠKOVÁ
KATEDRA ETNOLÓGIE A FOLKLORISTIKY, FILOZOFICKÁ FAKULTA, UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE,
SLOVENSKO
Protected Landscape Area Polana was included on 27 March 1990 in the Network of Biosphere Reserves (hereafter
BR) UNESCO. It ranked among the 350 areas of the world, providing scientific knowledge and practical experience
in a harmonious union of nature protection of these areas with their economic and cultural development. Slovakia
faced criticism from UNESCO, the Slovak biosphere reserves do not pay all the people living in the region. Part of
the city Hriňová should become part of the Biosphere Reserve Poľana and Slovakia to be as a pilot project.
Traditional life of the mountain dispersed settlement in Hriňová would be under the protection of UNESCO. In this
time the BR contains three settlements, and they live about 200 people. Inclusion another dispersed settlements to
BR help to keep farmers and residents living in the mountain. The current way of life on the specifics Hriňovské
mountain dispersed settlement and reconciliation problems of people's lives and protect the unique landscape will be
the subject report.
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11.40-12.00
MIEJSCA IDENTYFIKACJI LUDZI Z KRAJOBRAZEM - MAŁA FORMA WIELKIE ZNACZENIE
DOROTA KRUG
KATEDRA SZTUKI KRAJOBRAZU, WYDZIAŁ OGRODNICTWA, BIOTECHNOLOGII I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU,
SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Artykuł poświęcony jest tematyce identyfikowania się ludzi ze środowiskiem ich zamieszkiwania, w tym przypadku
miastem oraz sposobom realnego wyrażania tego rodzaju przywiązania w przestrzeni. Przemyślenia zebrane w
artykule są wynikiem czteroletnich badań terenowych w podwarszawskich miastach, prowadzonych w ramach pracy
doktorskiej, w latach 2010- 2014. Badania krajobrazów siedmiu miast. Wykazały, że w ich przestrzeni znajdują się
obiekty, wytworzone przez mieszkańców, samodzielnie, z własnej woli, w miejscach, które nie są ich własnością.
Przestrzenie wspólne, ogólnodostępne w mieście często są „dekorowane” lub „przystosowywane” przez
mieszkańców do własnego gustu i potrzeb. Jest to wyrazem ich wrastania, zakorzeniania się i identyfikowania się z
otaczającym ich krajobrazem. Takie elementy zostały nazwane „obiektami/miejscami szczególnej identyfikacji
ludzi z krajobrazem”, w zależności od przybranej przez nie formy przestrzennej. Miejsca szczególnej identyfikacji
oraz obiekty mają różny charakter, mając często niewielkie rozmiary, w tak silny sposób oddziałują na otoczenie, że
wzbogacają odbiór krajobrazu. W artykule przedstawiono próbę zdefiniowania wspomnianych pojęć, sposobu
odnajdywania takich elementów w przestrzeni, odczytywania ich genezy a także propozycję ich pogrupowania.
12.00-12.20
NIL I GRANICA W KULTURZE LUDOWEJ PÓŁNOCNEGO SUDANU
MACIEJ KURCZ
INSTYTUT ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ, WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI, UNIWERSYTET
ŚLĄSKI, CIESZYN
Wystąpieniu poruszona jest kwestia graniczności – jednej z najbardziej podstawowych kategorii kultury. Autor
analizuje ją w kontekście kultury ludowej północnego Sudanu, gdzie prowadził badania terenowe w 2013 roku. W
Sudanie północnym rolę fizycznego i symbolicznego obszaru granicznego pełni Nil. Jest on najsilniej kojarzony z
doświadczeniem graniczności i sacrum. Przez co jest także swoistym wzorem konceptualizacji wszelkiego rodzaju
miejsc czy zdarzeń, nasuwających skojarzenie z przekraczaniem granicy.
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Część druga: obrady w sekcjach
Sekcja pierwsza: Człowiek – miasto - cywilizacja
14.00-14.15
TRUDNE REWITALIZACJE? ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW POCMENTARNYCH NA PRZYKŁADZIE POZNANIA
ANNA W. BRZEZIŃSKA
INSTYTUT ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ, WYDZIAŁ HISTORYCZNY, UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA
W POZNANIU
Cmentarz to wydzielona przestrzeń zorganizowana wg reguł kulturowych, determinowanych przez takie czynniki
jak religia, czy tradycje grup społecznych. W referacie przedstawione zostaną trzy przypadki przestrzeni byłych i
obecnych cmentarzy różnych wyznań (nieczynny cmentarz katolicki, nieistniejący cmentarz ewangelicki,
odnowiony fragment cmentarza żydowskiego). Wokół każdej z tych przestrzeni toczyły się (i nadal toczą) dyskusje
na łamach prasy regionalnej dotyczące możliwych sposobów zrewitalizowania tych przestrzeni oraz nadaniu im
nowych funkcji. Na podstawie przeprowadzonych badań przedstawię trzy kierunki rewitalizacji terenów
pocmentarnych, w kontekście badań nad pamięcią społeczną.
Podstawą przygotowania referatu są badania realizowane w ramach projektu NCN „Pamięć i tożsamość w
krajobrazie miejskim. Studium przypadku na przykładzie Poznania“, nr 2013/09/B/HS6/00374.
14.15-14.30
REWITALIZACJA – SZANSA CZY ZAGROŻENIE DLA SPOŁECZNEGO OBRAZU PRZESTRZENI?
ADAM SEBASTIAN GÓRSKI
ZAKŁAD BADAŃ REGIONALNYCH I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, INSTYTUT GEOGRAFII UNIWERSYTET JANA
KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
Pojęcie rewitalizacji w ostatnich latach było używane w wielu kontekstach, w odniesieniu do działań realizowanych
w przestrzeni miejskiej. Stworzenie ustawy o rewitalizacji miało za zadanie ujednolicenie i sprecyzowanie samego
pojęcia jak również zadań wynikających z wcielania w życie programów rewitalizacyjnych przez jednostki
samorządu terytorialnego. Główny nacisk ustawodawca kładzie na aspekt społecznego wymiaru działań
rewitalizacyjnych. Coraz częściej władze samorządowe podejmują dialog ze społecznością lokalną odnośnie wizji
interwencji, inwestycji w przestrzeni miejskiej, w procesie partycypacji społecznej i konsultacji społecznych. Jednak
czy takie działania są wystarczające, w złożonej przestrzeni miejskiej, gdzie przenikają się dążenia i cele
ekonomiczne, społeczne, prywatne? Czy możemy mówić w Polsce o rewitalizacji, która przyczynia się nie tylko do
rehabilitacji danego obszaru, ale przede wszystkim wpływa pozytywnie na wzrost kapitału społecznego osób nią
objętych? Czy mimo wzrostu liczebności ruchów miejskich, aktywistów i organizacji pozarządowych, które zajmują
się problemami miejskimi, możemy mówić o aktywnym uczestnictwie społeczeństwa w procesie decyzyjnym?
Podejmowane działania w przestrzeni miejskiej powinny przede wszystkim uwzględniać społeczne postrzeganie
danego obszaru z funkcjami jakie on dotychczas spełniał, tak aby tworząc nowe wizje rozwoju można byłoby
przeciwstawiać się stygmatyzacji danej przestrzeni, w tym przede wszystkim osób, które w niej żyją i funkcjonują.
14.30 – 14.45
EKOETNOLOGIA STOSOWANA – BADANIA ETNOGRAFICZNE W OCHRONIE ŚRODOWISKA
JACEK ŻUKOWSKI
INSTYTUT ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ, WYDZIAŁ HISTORYCZNY, UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Badania relacji człowieka i przyrody metodą etnograficzną pozwalają na lepsze zdiagnozowanie świadomości
ekologicznej społeczności lokalnych, dzięki odkrywaniu wiedzy i sposobów korzystania ze środowiska
nieuwzględnianych przez instytucje powołane do jego ochrony. Dają możliwość sprawniejszego zarządzania
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środowiskiem, dzięki uwzględnieniu potrzeb i oczekiwań ludzi, zarówno dotyczących udostępniania terenów
objętych ochroną, jak i edukacji ekologicznej. W moim wystąpieniu przedstawię metodologię stosowanych badań
etnograficznych w ochronie środowiska oraz zilustruję powyższe twierdzenia przykładami dwóch zrealizowanych
przy IEiAK UW projektów badawczych – Lasy miejskie w życiu ludzi. Wiedza i świadomość ekologiczna
mieszkańców wybranych obszarów Warszawy oraz Dwa razy do tej samej rzeki. Wisła jako przestrzeń zmiany
kulturowej.
14.45-15.00
TERÉNNY VÝSKUM V EKOKOMUNITE (NA PRÍKLADE SLOVENSKEJ LOKALITY ZÁJEŽOVÁ)
MARTIN, PRIEČKO
DEPARTMENT OF ETHNOLOGY AND WORLD STUDIES, FACULTY OF ARTS, UNIVERSITY OF SS. CYRIL AND METHODIUS
IN TRNAVA
The article dicusses the possibilites of existence of eco-community in the environment of dispersed settlement in
Slovakia. Dispersed settlement offers a challenging referential frame for observing the interaction between
community and natural environment. The author focuses on specific issues of the development of ecological
approaches in Slovak ethnology.
15.00-15.15
PODWÓRZEC MIEJSKI, CZYLI O REWITALIZACJI ŁÓDZKICH CIĄGÓW ULICZNYCH
MAGDALENA ZDYB
WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH, UNIWERSYTET ŁÓDZKI
Wzorem innych europejskich miast, w Łodzi powstał projekt przekształcenia ulic na obszarze zurbanizowanym.
Sama idea narodziła się w Holandii w latach 70-tych XX w. Podwórzec miejski jest spolszczoną wersją pojęcia
woonerf, które oznacza „ulicę do mieszkania”. Istotnym czynnikiem wpływającym na powstanie pomysłu
wprowadzania zmian był wzrost ruchu spowodowany zwiększeniem ilości samochodów. W związku z powyższym
projekt skoncentrowany jest wokół obszaru dotyczącego zrównoważonego transportu.
Ulica, poza spełnianiem podstawowej funkcji komunikacyjnej, miejsc parkingowych oraz obsługi przez pojazdy
specjalne, może cechować się bezpieczeństwem, wzrostem estetyki i możliwością spędzenia wolnego czasu, dzięki
uwzględnieniu przestrzeni na ogródki restauracyjne, ustawieniu elementów małej architektury. Dostępne są rysunki
koncepcyjne przekształceń, będące jedynie propozycją zmian jakie można wprowadzić kształtując charakter
łódzkich ulic. Woonerfy mają stanowić przestrzeń bez wyraźnego wyodrębnienia pasa jezdni, czy chodnika, gdzie
pierwszeństwo ruchu posiadają piesi. Przy wykorzystaniu nieskomplikowanych rozwiązań można diametralnie
odmienić wizerunek ulicy.
W Biurze Architekta Miasta powstał dokument "Atrakcyjne przestrzenie miejskie - czyli program działań mających
na celu poprawę jakości przestrzeni publicznych w Łodzi", w którym zamieszczono informacje po konsultacjach
społecznych związane z proponowanymi do przekształceń obszarami. Istotnym warunkiem wpływającym na jakość
przekształceń mają mieszkańcy, których zdanie w połączeniu z wiedzą projektantów może doprowadzić do wyboru
optymalnych i satysfakcjonujących rozwiązań. Ponadto umożliwia stworzenie poczucia odpowiedzialności za
kreowanie najbliższego otoczenia i budowanie poczucia więzi i przynależności do środowiska lokalnego.
W Łodzi projekt „podwórzec miejski” stanowi jedno z działań popularyzowanych przez Fundację Normalne Miasto
Fenomen. Realizacja pozostaje w gestii Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. Do projektu zakwalifikowano kilka
śródmiejskich ulic miasta nie posiadających istotnego znaczenia w transporcie. Pierwszy łódzki podwórzec powstał
na ul. 6 Sierpnia na odcinku od al. Kościuszki do ul. Piotrkowskiej, dzięki finansowaniu z budżetu obywatelskiego.
Celem artykułu jest ukazanie zrealizowanych i planowanych zmian w przestrzeni miejskiej Łodzi, ze szczególnym
uwzględnieniem projektu „podwórzec miejski”. W realizacji założenia pomoże dokumentacja związana z jego
realizacją oraz informacje zamieszczone w prasie i na stronie internetowej poświęconej omawianej problematyce.
15.45-16.00
ROZWÓJ TURYSTYKI POPRZEMYSŁOWEJ W KONCEPCJI KONSUMPCJI ZRÓWNOWAŻONEJ
DOROTA NOWALSKA-KAPUŚCIK, GRZEGORZ LIBOR
INSTYTUT SOCJOLOGII, WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, UNIWERSYTET ŚLĄSKI, KATOWICE
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Asymetryczny układ sił pomiędzy rozwojem społeczno-gospodarczym a kondycją środowiska stwarza realne
zagrożenie ekologiczne tak w skali lokalnej, jak i globalnej. Konieczność projektowania działań kompatybilnych z
koncepcją rozwoju zrównoważonego, stanowi nie lada wyzwanie dla różnych przestrzeni konsumpcji, w tym
turystyki. Celem artykułu jest próba określenia, czy turystyka poprzemysłowa, osadzona w przestrzeni
rewitalizowanych miast, uwzględnia dwa przeciwstawne względem siebie kierunki: stale rosnące potrzeby
konsumentów oraz sukcesywnie kurczące się zasoby naturalne środowiska. Tekst powstał w oparciu o badania
jakościowe przeprowadzone przy wykorzystaniu wywiadu standaryzowanego z przedstawicielami obiektów
wchodzących w skład Szlaku Zabytków Techniki.
16.00-16.15
WOKÓŁ PEWNEJ KOPALNI – PRZYPADEK ROZBARSKI
MAŁGORZATA LABURDA
ZAKŁAD TEORII I HISTORII KULTURY WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET ŚLĄSKI, KATOWICE
Referat jest opracowaniem badań prowadzonych w latach 2012-2013 w Rozbarku (od 1927 roku dzielnicy Bytomia)
z wykorzystaniem techniki wywiadu i obserwacji uczestniczącej.
Życie wielu mieszkańców tej miejscowości koncentrowało się wokół jednej z najstarszych na ziemiach bytomskich
kopalni Heinitzgrube (zwanej później Rozbark). Górnictwo było ważnym czynnikiem kulturotwórczym,
wpływającym na sposób i rytm codziennego życia. W dobie restrukturyzacji przemysłu kopalnia Rozbark stopniowo
zmniejszała liczbę zatrudnionych pracowników, by ostatecznie w 2004 roku zakończyć wydobycie. Powstała w ten
sposób w strukturze społecznej Rozbarku spora grupa bezrobotnej ludności jednozawodowej, którą za Markiem
Szczepańskim możemy nazwać grupą ludzi zbędnych.
Prowadzone w w/w latach badania koncentrowały się wokół procesów adaptacji do nowej, m.in. zawodowej,
rzeczywistości oraz modyfikacji systemu kulturowego. Bezrobocie stało się tu istotnym czynnikiem
kulturotwórczym, co zaobserwować można m.in. w wytworzonych nowych formach przedsiębiorczości i spędzania
czasu wolnego. Mimo wyraźnych zmian, wielu rozbarczan podkreśla swoją górnośląską tożsamość i identyfikuje się
z elementami kultury industrialnej, pielęgnując tradycje na gruncie postindustrialnym. W referacie zwrócono także
uwagę na zmiany krajobrazu kulturowego i przyrodniczego, spowodowane wieloletnią eksploatacją węgla na tych
terenach.
16.15-16.30
ZMIANY KRAJOBRAZOWE TERENÓW POSTINDUSTRIALNYCH W WYNIKU LIKWIDACJI HAŁD HUTNICZYCH NA
PRZYKŁADZIE MIASTA OZIMEK
BOK AGNIESZKA
KATEDRA INŻYNIERII ŚRODOWISKA, POLITECHNIKA OPOLSKA
Na terenie Ozimka, największym zakładem przemysłowym jest działająca od 1754r. Huta Małapanew. Wchodząca
obecnie w skład Grupy Kapitałowej Gwarant SA. Huta w Ozimku to najstarsza polska odlewnia staliwa i zarazem
największy krajowy producent odlewów staliwnych. Podstawowym problemem ekologicznym przedstawionego
podmiotu gospodarczego było wytwarzanie dużej ilości odpadów poprodukcyjnych. Do 1997 roku większość
odpadów hutniczych gromadzono na dwóch przyzakładowych hałdach. Zmieniły one trwale przestrzeń miejską,
tworząc krajobraz postindustrialny. Obecnie dzięki przetwarzaniu i sprzedaży materiałów zgromadzonych na
hałdach, krajobraz miasta ulega poprawie. Nie do pominięcia jest działalność producenta kruszyw budowlanych przeróbka odpadów bieżących i już zdeponowanych na hałdach. Kruszywa drogowe na bazie odpadów Huty
wykorzystuje się również przy budowie dróg w okolicach Ozimka. Część obwodnicy Opola została zbudowana na
tych kruszywach.
W pracy przedstawiono zmiany w krajobrazie miejskim wynikające z zagospodarowania odpadów zgromadzonych
na dwóch hałdach Huty Małapanew poprzez ich powtórne wykorzystanie. Pozwoliło to na odzyskanie terenu
składowiska i wykorzystanie go przez gminę, jako teren inwestycyjny. Likwidacja obu hałd poprawiła znacznie
przestrzeń miejską. Przejeżdżających przez Ozimek na trasie Opole-Częstochowa nie razi już industrialny krajobraz,
zwłaszcza widoczne z daleka hałdy zlokalizowane w poprzek drogi. W pracy przedstawiono historię powstania
składowisk, rozbudowę hałd, zmiany w krajobrazie na przełomie lat oraz plany zagospodarowania terenu.
16.30-16.45
WARTOŚCIOWANIE EKOSYSTEMÓW: OD RÓWNOWAGI W PRZYRODZIE DO BIORÓŻNORODNOŚCI
Projekt „Ekologia kulturowa- specjalność na kierunku etnologia, studia II stopnia”
Projekt współfinansowany ze środków funduszy norweskich i krajowych.
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MARLENA WILCZAK
WYDZIAŁ „ARTES LIBERALES”, UNIWERSYTET WARSZAWSKI
In varietate concordia
Humanistykę z ekologią łączy wiele wspólnych sposobów obserwacji świata i wartościowania go. Jednym z nich
jest mająca już długą tradycję pochwała różnorodności. John Kricher w The Balance of Nature (2009) w rozdziale
zatytułowanym Why It Matters pisze, że ludzie mają możliwość aktywnie wpływać na relacje na Ziemi i nierzadko
to robią. Dysponują niezliczonymi metodami, aby wywołać głębokie zmiany. Zwraca uwagę, że jeżeli to, co
robimy, jest niesłuszne, to nasze działania odbiją się negatywnymi konsekwencjami oraz wysokimi kosztami.
Kricher zauważa, że decyzje, jakie podejmujemy, w ogromnej mierze zależą od tego, w co wierzymy, jak
wyobrażamy sobie struktury oraz funkcjonowanie systemów, w których się poruszamy. Dlatego właśnie to, co
sądzimy o Ziemi, ekologii, naturze i naszej własnej biologii i ewolucji, liczy się.
Chciałabym przedstawić tutaj to, co udało mi się zobaczyć oczami laika po kilkumiesięcznych
poszukiwaniach paradygmatu w ekologii. Po tak krótkim czasie nie przedstawię ani naukowej teorii, ani nie będę
mogła pochwalić się pogłębioną wiedzą na temat funkcjonowania ekosystemów. Moją uwagę zwrócił brak spójnego
stanowiska badaczy, mających – teoretycznie – wspólny cel, jakim jest ochrona naturalnego środowiska oraz
kierunek, w jaki zmierzają zarówno finansowanie badań naukowych, jak i ustalenia z poziomu legislacyjnego.
16.45-17.00
MYŚLIWY W PARKU NARODOWYM? – REKONSTRUKCJA DYSKURSÓW KONFLIKTU EKOLOGICZNEGO WOKÓŁ
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
MARCIN MIELEWCZYK
MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE, UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W
POZNANIU
Za podstawową przyczynę kryzysu ekologicznego, w powszechnej opinii zagrażającego fizycznej egzystencji
rodzaju ludzkiego i całokształtu życia na Ziemi, uznaje się brak uszanowania przyrody, będący konsekwencją
antropocentrycznej aksjologii i skutkujący rabunkowym gospodarowaniem bogactwami naturalnymi, jak również
degradacją relacji międzyludzkich. Na gruncie tak zarysowanej problematyki konieczności podjęcia ochrony
przyrody chciałbym przyjrzeć się tematowi różnego jej definiowania – czym jest owa ochrona i w jaki sposób
powinna zostać prowadzona – na bazie doświadczenia z własnych etnograficznych badań terenowych
prowadzonych na terenie Słowińskiego Parku Narodowego.
Przejawy zachowań kulturowych wynikających ze specyficznych uwarunkowań przyrodniczych na terenie SPN
skupiają w sobie całe spektrum konfliktów człowiek-środowisko, jednak najczęściej oscylują wokół
niedopasowania teoretycznych modeli ochrony ścisłej do rzeczywistej aktywności ludności mieszkającej na terenie
przyległym do Parku. Osią moich badań jest analiza strategii kształtowania lokalnej przestrzeni identyfikacji
mieszkańców gminy Smołdzino, w większości budowanej antagonistycznie wobec nakazów Parku, gdzie projekt
ochrony ścisłej jest destrukcyjny w skutkach zarówno wobec lokalnej infrastruktury, relacji społecznych, turystyki,
a z drugiej strony zupełnie nie sprawdza się jeśli chodzi o ochronę terenów dziewiczych.
W zaproponowanym przeze mnie ujęciu, problem ekologii jawi się nie tylko jako sfera działań sensu stricte
praktycznych, ale także jako przyczynek do pogłębionej refleksji humanistycznej, do swoistej reinterpretacji
podstawowych pojęć o człowieku i jego relacji wobec środowiska. Zgodnie z tak zarysowaną perspektywą niniejsze
wystąpienie miałoby odnieść moje własne terenowe doświadczenie, z badania dyskursów narosłych konfliktów
wokół SPN, do szerszej problematyki środowiskowej, odnoszącej się do subdyscypliny jaką jest etyka ekologiczna,
która to byłaby w stanie zaproponować nowe sposoby tworzenia relacji człowiek-ekosystem.
17.00-17.15
OD INHUMACJI DO RESOMACJI. ZWROT EKOLOGICZNY W ZARZĄDZANIU LUDZKIMI ZWŁOKAMI
MIKOŁAJ SMYKOWSKI
INSTYTUT ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ, WYDZIAŁ HISTORYCZNY UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA
W POZNANIU
Celem referatu jest zaprezentowanie wybranych form ekologicznych pochówków, które stają się co raz
popularniejszą alternatywą dla pochówku grzebalnego. W swoim wystąpieniu wykażę, że tradycyjny sposób
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grzebania zwłok jest inwazyjny dla środowiska naturalnego: budowa i utrzymywanie cmentarzy jest przykładem
szczególnego rodzaju antropopresji przestrzennej oraz kontaminacji gleby. Poddawanie zwłok procesom kremacji,
promesji czy resomacji może stać się jednym ze sposobów zapobiegania degradacji środowiska. Postulat, by śmierć
człowieka nie stała się jednocześnie śmiercią krajobrazu, powinien być szczególnie ważny w epoce nazwanej
antropocenem.
17.15-17.30
KRAJOBRAZ POLDEROWY – ŚWIAT STWORZONY PRZEZ LUDZI, A NIE BOGÓW. HOLENDERSKIE EGZEMPLIFIKACJE
SEBASTIAN LATOCHA
INSTYTUT ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ, WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY, UNIWERSYTET
ŁÓDZKI
Holendrzy mówią, że Bóg stworzył świat, ale nie Holandię. Krajobraz polderowy to przecież produkt walki ludzkich
myśli i rąk z wodą, stworzony od początku do końca, zaprojektowany w każdym calu (łąki i lasy, rzeki i jeziora,
wsie i miasta, a nawet wzgórza). Z jednej strony, referat przedstawia wpływ przyrody na kulturę i sztukę
holenderską. Z drugiej strony, co charakterystyczne dla antropologii ekologicznej, dotyczy kształtowania przyrody
przez człowieka. Jaki jest świat stworzony przez ludzi, a nie przez bogów? Jak projektuje się krajobraz? Jak żyje się
na polderach? Czy „płaski” krajobraz wpływa na mentalność Holendrów? Referat o holenderskim krajobrazie
polderowym, o designerskich błędach, ale i o nauce na błędach, wchodzi w dyskurs z podziałem na artefakty i
ekofakty. Przedstawia ciekawe egzemplifikacje (np. zatokę Zuiderzee, grachten, czyli kanały, lotnisko Schiphol i
miasta polderowe, zaprojektowane od podstaw, nudne i monotonne Lelystad oraz niepowtarzające jego błędu
Almere). Referat mieści się w optyce antropologii ekologicznej i pomysłów Kirsten Hastrup.

Sekcja druga: Zawirowania edukacyjne
14.00-14.15
GDY SPOŁECZNOŚCI LOKALNE TWORZĄ OBSZARY CHRONIONE
WOJCIECH DOROSZEWICZ
INSTYTUT STUDIÓW REGIONALNYCH I GLOBALNYCH, WYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH,
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
W ostatnich latach inicjatywy społeczne i powstawanie prywatnych obszarów chronionych jest nowym zjawiskiem
w ochronie przyrody, zwłaszcza w krajach o dużym udziale gruntów leżących w rękach prywatnych lub należących
do społeczności lokalnych i ludności rdzennej. Podobnie w Ameryce Łacińskiej prywatna i społeczna ochrona
przyrody zaczyna odgrywać coraz ważniejszą rolę. Wiele nowych rezerwatów powołują głównie międzynarodowe
organizacje pozarządowe i filantropi, ale także mali właściciele ziemscy tworzą niewielkie enklawy i zaczynają
odgrywać większą rolę w niektórych regionach. Jednymi z najbardziej interesujących inicjatyw są, te prowadzone
przez ludność autochtoniczną, takie Reserva Ecológica Chaparrí w północnym Peru, czy sieć małych rezerwatów
"Mapu Lahual" i inicjatywa społeczności Quinquen w Chile. Ochrona i zachowanie lasów jest nierozerwalnie
związana z przyszłością społeczności lokalnych oraz małych i średnich właścicieli ziemskich, którzy często pomimo
biedy, pozostają w posiadaniu dużych obszarów leśnych o wysokiej wartości biologicznej, kulturowej i
gospodarczej. Większość z tych obszarów chronionych jest otwarta dla zwiedzających, a rozwój zrównoważonej
turystyki staje się często głównych sposobem poprawy sytuacji ekonomicznej oraz promocji własnej kultury i
tradycji ich mieszkańców. W niniejszym artykule chciałbym przedstawić i porównać różne idee ochrony tych
rezerwatów, a także rozważyć, jaką rolę takie inicjatywy zaczynają odgrywać w ratowaniu zagrożonych
ekosystemów leśnych i poprawie sytuacji ich mieszkańców.
14.15-14.30
MIĘDZY MŁOTEM A KOWADŁEM: SERBOŁUŻYCZANIE W TROSCE O ŚRODOWISKO NATURALNE ORAZ SWOJĄ
KULTURĘ I W LĘKU PRZED BEZROBOCIEM

BERNADETTE JONDA
INSTYTUT SOCJOLOGII, MARTIN-LUTHER-UNIVERSITÄT HALLE-WITTENBERG, NIEMCY
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OŚRODEK ETNOLOGII I ANTROPOLOGII WSPÓŁCZESNOŚCI, INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII PAN, POZNAŃ
Pragnę zaproponować wykład na temat bardzo specyficznej sytuacji panujacej na terenie Łużyc (Niemcy
Wschodnie), w którym ukażę trwające od dziesiątki lat specyficzne powiązanie ekologii, społeczeństwa i kultury.
Punktem wyjścia będzie przedstawienie historii działalności kopalnii odkrywkowych węgla brunatnego na terenie
Brandenburgii i Saksonii, w konsekwencji której na przestrzenii dziesięcioleci ponad 130 wsi zostało
zlikwitowanych a tym samym tyle samo społeczności zostało rozbitych. Proces ten (najprawdopodobniej) będzie
kontynuowany co doprowadzi nie tylko do dalszych zniszczeń dorobku pokoleń ale również istotnej części kultury
serbołużyckiej.
14.30-14.45
CMENTARZE EWANGELICKIE: MIEJSCA SPOTKAŃ NATURY I KULTURY
MARTA MACHOWSKA
INSTYTUT ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ, WYDZIAŁ HISTORYCZNY, UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA
W POZNANIU
We wszystkich kulturach świata, na przestrzeni całych dziejów ludzkości cmentarze traktowane były jako
przestrzenie szczególne, sfera sacrum. Miejsca grzebania zmarłych były i nadal są otaczane pietyzmem. Cmentarze,
z uwagi na swoje funkcje religijne i upamiętniające, rozpatrywane mogą być w kategoriach przestrzeni kulturowych.
Jednak są to również miejsca spotkań natury i kultury. Nie bez powodu nazywane są ogrodami pamięci. Sadzona na
cmentarzach roślinność była specjalnie dobierana, z uwagi na warunki przyrodnicze (np. jakość gleby), ale także
bogatą symbolikę przypisywaną niektórym gatunkom. Do dzisiaj, na dawnych cmentarzach zachowało się wiele
starych i okazałych drzew, obecnie często zakwalifikowanych jako Pomniki Przyrody. Jak zauważają biolodzy,
cmentarna roślinność stanowi schronienie dla wielu gatunków zwierząt, szczególnie ptactwa.
W swoim wystąpieniu chciałabym poruszyć kwestię cmentarzy jako przestrzeni, w których natura spotyka się z
kulturą. Pragnę skupić się na dawnych cmentarzach ewangelickich w Wielkopolsce. Szczególna uwaga skupiona
zostanie na gminie Kórnik, gdzie we wsi Borówiec podjęte zostały działania, mające na celu rewitalizację dawnego
cmentarza ewangelickiego i stworzenie na jego miejscu Parku historii lokalnej. Działania, obok renowacji
zniszczonych nagrobków i ustawienia tablic z treścią skupiającą się na losach cmentarza, mają na celu również
odtworzenie dawnej roślinności oraz dostarczenie informacji na jej temat odwiedzającym.
14.45-15.00
HAŁDY – OD NIECHCIANEGO DZIEDZICTWA DO IKON KRAJOBRAZU
MARTA CHMIELEWSKA
KATEDRA GEOGRAFII EKONOMICZNEJ, WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI, UNIWERSYTET ŚLĄSKI, SOSNOWIEC
Hałdy są charakterystycznym elementem krajobrazu kulturowego obszarów poprzemysłowych. Powstawały w
wyniku składowania odpadów, przez cały okres industrializacji, a w dobie restrukturyzacji przemysłu zostały
pozbawione dotychczasowej funkcji, tworząc duże powierzchnie przestrzeni zdegradowanej, wymagającej
rewitalizacji. Jako formy sztuczne początkowo uważano je za obniżające wartości wizualne krajobrazu i
likwidowano, z czasem doceniono je jako dziedzictwo kulturowe i nadano im nowe znaczenie – niejednokrotnie
wynosząc do pełnienia funkcji ikon krajobrazu.
Celem referatu jest pokazanie hałd jako antropogenicznych form w przestrzeni miejskiej, które zakorzeniły się nie
tylko w krajobrazie kulturowym miast ale i w kulturze ich mieszkańców. Jako przykład posłużą zrewitalizowane
hałdy największego ośrodka przemysłowego Europy – Zagłębia Ruhry. W tym nizinnym regionie hałdy górują
ponad krajobrazem i stanowią rodzaj landmarków, niejednokrotnie przyozdobionych instalacją naukową czy
artystyczną. Jednocześnie porośnięte przez roślinność w wyniku samorzutnej sukcesji bądź ingerencji człowieka
stanowią zieloną ostoję wśród miejskiej zabudowy, często odwiedzaną przez okolicznych mieszkańców. Ich
znaczenie ma zatem wymiar symboliczny i ekologiczny.
15.00-15.15
WOKÓŁ IDEI EKOLOGII AKUSTYCZNEJ. EKOLOGICZNY WYMIAR BADAŃ NAD PEJZAŻEM DŹWIĘKOWYM MIASTA
ROBERT LOSIAK
INSTYTUT MUZYKOLOGII, WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
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Pojęcie ekologii akustycznej pojawiło się w dyskursie badawczym i publicystycznym w latach sześćdziesiątych XX
wieku za sprawą R. Murraya Schafera i jego szkoły. Idea ekologiczna była fundamentem sformułowanego przez
Schafera programu, realizowanego w ramach World Sounscape Project na Uniwersytecie w Vancouver. Punktem
wyjścia była tu troska o środowisko dźwiękowe, wynikająca z poczucia zagrożenia postępującymi zmianami
cywilizacyjnymi. Schafer uznał, że skutecznej poprawy w tym zakresie nie dokona się wyłącznie drogą działań
prawnych czy administracyjnych, ale że jest to przede wszystkim problem ludzkiej świadomości – indywidualnej
oraz społecznej. Położył więc nacisk się działania edukacyjne, mające na uwadze człowieka zarówno jako odbiorcę,
jak i wytwórcę środowiska dźwiękowego, jak m.in. warsztaty „czyszczenia uszu” (ear cleaning) czy praktyka
spacerów dźwiękowych (soundwalking). Ważnym elementem proekologicznym tego programu okazała się także
sama aktywność badawcza, mająca m.in.. na celu dokumentowanie i analizę współczesnych pejzaży dźwiękowych,
zwłaszcza miast. Znaczenie ekologiczne tych badań polega przede wszystkim na prezentowaniu środowiska
dźwiękowego miasta w całym jego bogactwie i różnorodności, a w konsekwencji przywróceniu świadomości
kulturowego dziedzictwa jakie stanowi, oraz ugruntowaniu poczucia wspólnotowości dźwiękowej (acoustic
community), które współcześnie zatraciliśmy. Jest to więc działanie kulturotwórcze, które służy wyrażeniu troski
oraz poczucia współodpowiedzialności za dźwiękowy pejzaż naszego otoczenia.
Idea ekologii dźwiękowej zyskuje współcześnie coraz szersze uznanie, a projekty zarówno badań, jak i działań
edukacyjnych pojawiają się także w Polsce. W swej wypowiedzi zamierzam przedstawić niektóre z tych realizacji,
odwołując się m.in. do działalności Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego na Uniwersytecie Wrocławskim i
realizowanego w jej ramach projektu badań nad pejzażem dźwiękowym Wrocławia.
15.45-16.00
EKOLOGIA A ARTETERAPIA W PRACY Z OSOBAMI Z ZABURZENIAMI
MAGDALENA BEŁZA
ZAKŁAD PEDAGOGIKI SPECJALNEJ, WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI, UNIWERSYTET ŚLĄSKI, CIESZYN
Arteterapia jako jedna z metod terapii prowadzanych w pracy z osobami z różnymi zaburzeniami najczęściej
kojarzy się z koniecznością wykorzystywania drogich materiałów plastycznych i odpowiedni przygotowanej do tego
celu pracowni. Wystąpienie ma na celu pokazanie nowoczesnych kierunków w rozwoju arteterapii (recykling,
upcykling, landart), które pozawalają nie tylko na obniżenie kosztów prowadzenia terapii ale przede wszystkim
ekologiczne do niej podejście a przy okazji posiadające dodatkowy walor terapeutyczny w postaci możliwego
związku emocjonalnego z wykorzystywanym materiałem. Pozawala na zwrócenie uwagi na ogromny walor
otaczającej nas przestrzeni oraz tego czym ona nas obdarowuje oraz jakie niesie ze sobą naturalne możliwości.
Wykorzystywanie naturalnych przedmiotów pochodzących z przyrody, a także naturalnej przestrzeni daje
nieograniczone możliwości. Przywracanie natomiast drugiego życia przedmiotom, które znalazły już swoje miejsce
na śmietniku, osobom poddawanym terapii daje nie tylko materiał do pracy ale przede wszystkim materiał do
refleksji nad własnymi problemami i szansę na wyjście z trudnej sytuacji poprzez dostrzeżenie analogii – zawsze
jest druga szansa.
16.00-16.15
DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE EDUKACJI LEŚNEJ SPOŁECZEŃSTWA PROWADZONE PRZEZ NADLEŚNICTWO
USTROŃ W LATACH 1996 – 2016 W LEŚNYM KOMPLEKSIE PROMOCYJNYM „LASY BESKIDU ŚLĄSKIEGO”
LEON MIJAL, WIKTOR NATURSKI
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO USTROŃ
W wystąpieniu omówione zostaną cele edukacji leśnej ze szczególnym uwzględnieniem propagowania edukacji na
rzecz zrównoważonego rozwoju. Opisana i omówiona zostanie baza dydaktyczna znajdująca się w Nadleśnictwie
Ustroń oraz formy prowadzenia działalności edukacyjnej i grupy adresatów, do których te działania są kierowane.
Zaprezentowane zostaną także dobre praktyki edukacyjne z innych krajów europejskich oraz ze Stanów
Zjednoczonych. Przedyskutowane zostaną efekty prowadzonych działań w Nadleśnictwie Ustroń na bazie 20-letnich
doświadczeń oraz zostaną przedstawione kierunki działań edukacyjnych na przyszłość.
16.15 – 16.30
SYSTEM EDUKACJI NAUK PRZYRODNICZYCH W OPARCIU O IBSE A DOBRE PRAKTYKI PEDAGOGICZNE
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MAGDA ŻOŁUBAK
BIOFEEDBACK EEG I GSR, DIAGNOZA, TRENING MAGDA ŻOŁUBAK
IBSE ( inquiry based sience education) czyli nauczanie przedmiotów przyrodniczych przez dociekanie jest jednym z
obowiązujących trendów we współczesnej edukacji dzieci, zalecanym w krajach członkowskich przez Unię
Europejską. We współczesnej edukacji teoria nie zawsze idzie w parze z praktyką mimo licznych projektów
edukacyjnych. W związku z postępującą globalizacją bardzo ważnym współcześnie tematem stała się ekologia, nie
tylko w nauce i życiu codziennym ale i w edukacji. Obowiązujący system kształcenia dzieci w Polsce zakłada, że
uczeń sam powinien umieć stawiać pytania i próbować szukać odpowiedzi. Nauczyciel ma kierować jego rozwojem
edukacyjnym w oparciu o podstawy programowe, które szczegółowo określają zakres materiału i umiejętności jakie
uczeń powinien posiadać, jednak równie ważne jest rozwijanie w uczniach wyobraźni i samodzielnego myślenia.
Jeśli dziecko samo nie nauczy się pytać i szukać rozwiązań nie będzie gotowe na tworzenie lepszego, bardziej
przyjaznego środowiska wokół siebie i innych. Istotne jest rozwijanie w dziecku ciekawości świata. Nie tylko
szkoła ma obowiązek wychowywać i uczyć, dziecko na każdym kroku powinno stykać się z dobrymi praktykami
pedagogicznymi czyli rozwiązaniami dzięki, którym kształtuje odpowiednie postawy społeczne, rozwija swoje
zainteresowania i uczy się samodzielnego myślenia.
16.30-16.45
POZNAWANIE „SŁOWASZCZYZNY” PRZEZ POLSKĄ MŁODZIEŻ Z ZAOLZIA W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM
EWA ROGALA
Po zakończeniu II Wojny światowej teren Zaolzia, który był we większości zamieszany przez ludność polską został
włączony do Czechosłowacji. Nadzieje na szybki powrót do macierzy szybko zgasły, trzeba było się z tym
pogodzić i zacząć prowadzić działalność na rzecz utrzymania polskiej świadomości narodowej. Na wynaradawianie
najbardziej były narażone dzieci i młodzież. Na Zaolziu powstało wiele organizacji młodzieżowych mających na
celu utrzymanie świadomości narodowej poprzez różnoraką działalność tych organizacji.
Nie zapomniano również o Polakach mieszkających w dalekich regionach Słowacji. Były tam dużo mniejsze i
bardziej rozproszone skupiska Polaków. Polacy na tych terenach nie mieli ani żadnych polskich szkół ani żadnych
polskich organizacji, który pomogłyby w utrzymaniu i pielęgnowaniu świadomości narodowej.
Swoją pomoc okazali Polacy z Zaolzia. Były organizacje takie jak m.in. Harcerstwo Polskie czy Beskid Śląski,
które wysyłały swoich członków w głąb Słowaszczyzny by zbierali informacje na temat Polaków w tamtych
regionach. Młodzież polska miała również na celu uświadamianie tamtejszych Polaków oraz informowanie ich na
temat różnych aspektów związanych z Polską.
Celem mojej pracy jest przedstawienie tego jak wyglądały spotkania Polaków z Zaolzia z Polakami z regionów
Słowacji. Opiszę to jak wyglądało uświadamianie Polaków ze Słowacji oraz czy przyniosło to pozytywne skutki.
Nie pominę również tego jak Polacy Z Zaolzia opisywali tereny Słowacji oraz tamtejszą ludność polską.
16.45-17.00
ROZWÓJ OSOBOWY DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO A ŚRODOWISKO NATURALNE. EKOLOGICZNE ASPEKTY W
PEDAGOGICE SPECJALNEJ GESTALT
SZYMON GODAWA
ZAKŁAD PEDAGOGIKI SPECJALNEJ, WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI, UNIWERSYTET ŚLĄSKI, CIESZYN
Pedagogika specjalna Gestalt jest pojęciem zupełnie nowym, można ją traktować jako specyficzne podejście do
pracy z osobami niepełnosprawnymi, obejmując kontekstualnie zarówno pedagogikę Gestalt jak i rozważania w
kontekście tradycji psychologicznej, kierunku psychoterapeutycznego oraz specyficznego podejścia filozoficznego
(M. Paruzel – Czachura, 2015), realizując jednocześnie wybrane podstawowe zasady i założenia klasycznej
pedagogiki specjalnej. W tej koncepcji rozwój osobowy i edukacja osób niepełnosprawnych, uwzględniając
środowisko naturalne, zajmuje istotną pozycję. Istotą edukacji w podejściu Gestalt jest bezpośrednie i całościowe
porozumiewanie się między podmiotami na płaszczyźnie ciała, rozumu i uczuć, przy czym urzeczywistnianie owego
holistycznego myślenia o człowieku wiąże się ze świadomością własnej przestrzeni życiowej, tworzenia własnej
przestrzeni działania, uświadomienie sobie własnego pochodzenia oraz uznania ograniczności własnego poznania,
własnej świadomości i doczesności swej egzystencji” W. Żłobicki (2008, s. 44). Holistyczne podejście musi
zakładać rozwój oparty o głęboką synergię ze środowiskiem naturalnym.
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17.00-17.15
„PROJEKT OWCA” – REFLEKSJE PEDAGOGA
DOROTA PRYSAK
ZAKŁAD PEDAGOGIKI SPECJALNEJ, WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI, UNIWERSYTET ŚLĄSKI. CIESZYN
„Projekt Owca” jest inicjatywą wykładowców ze studentów etnologii oraz pedagogiki (terapii pedagogicznej i
asystenta osoby niepełnosprawnej). Projekt powstał w wyniku rozmów dotyczących przełamywania barier w jednej
przestrzeni jaką jest środowisko lokalne, wykorzystując jednocześnie walory danego miejsca. Przestrzeń Śląska
Cieszyńskiego, w której wszyscy stykają się lub „ocierają się”.
Jednym z głównych celów było zaproponowanie, a więc znalezienie wspólnego tematu do dialogu dla studentów
studiujących różne kierunki. Uczenie ich dialogu oraz pokazywanie korzyści z współpracy to również ważny
element edukacyjny. Główne cele ze strony wykładowców zostały przełożone na cele jakie wspólnie wyznaczyli
sobie sami studenci. Istotnym założeniem była trwałość projektu i możliwość jego ewaluacji. Uczestnictwo w
projekcie stało się doskonałym impulsem do rozmowy na temat budowania tożsamości lokalnej oraz wartości
dziedzictwa kulturowego regionu Śląska Cieszyńskiego.
Owca jako jeden z ważnych symboli bardzo mocno związana jest ze wspomnianym miejscem i jego tradycjami
(także ludowymi). Metaforycznie, pod postacią owcy zostało wskazane istnienie takich osób, które na co dzień w
ludzkim stadzie są często niezauważane a więc osób niepełnosprawnych. Ważny stał się głos dla nich i o nich.
Zostały zaproponowane różnego rodzaju warsztaty, które wciąż żyją. Wszystkie działania miały na celu obalenie
stereotypów i łamanie barier związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie osób niepełnosprawnych przy
jednoczesnym budowaniu tożsamości.
17.15-17.30
EKOLOGIA KULTUROWA: MIĘDZY ŚWIATEM WARTOŚCI A ŚWIATEM PRZYRODY. AKSJOLOGIA – EDUKACJA –
SZTUKA

MAREK REMBIERZ
INSTYTUT ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ, WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI, UNIWERSYTET
ŚLĄSKI, CIESZYN
W refleksji skupionej na poszukiwaniach i ideach kulturotwórczych jednym z zabiegów służących otwieraniu
nowych pól intelektualnej eksploracji jest zestawianie z sobą i komparatystyczne rozpatrywanie odmiennych
stanowisk. Do takiego postępowania inspiruje zamysł rozwijania ekologii kulturowej. Zwraca się w niej bowiem
uwagę na usytuowanie człowieka i jego aktywności w relacjach i napięciach między światem wartości a światem
przyrody. W szczególności uwaga zwrócona będzie na trzy obszary: aksjologii, edukacji i sztuki. Proponowane
dociekania mają iść tropem tej różnorodności opinii i mają przyczynić się do odsłaniania punktów stycznych
odmiennych zapatrywań, przyczynić się do wchodzenia w obszar pogranicza różnorodnych myśli i idei.

Sekcja trzecia: Ekologia w dyskursach ponowoczesnych
14.00-14.15
KRAJOBRAZ KULTUROWY GLOBALNEGO POŁUDNIA W GRACH KOMPUTEROWYCH „GŁÓWNEGO NURTU” – CZY
POWIELA STEREOTYPOWY OBRAZ ŚWIATA?
KRZYSZTOF ZĄBECKI
INSTYTUT STUDIÓW REGIONALNYCH I GLOBALNYCH WYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Gry komputerowe stanowią współcześnie jeden z najszybciej rozwijających się środków masowego przekazu.
Proces ich rozwoju dobrze odzwierciedlają wciąż rosnące nakłady na gry oraz generowane przez nie zyski,
szczególnie w przypadku produkcji należących do tzw. „głównego nurtu”, skierowanych do masowego odbiorcy. W
obliczu dynamicznej ekspansji tej formy rozrywki gry stały się w ostatnich latach obiektem rosnącego
zainteresowania badaczy z różnych dziedzin, w tym geografów. Celem niniejszego wystąpienia jest zarysowanie
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współczesnych kierunków badań nad grami wideo, szczególnie z perspektywy geografii człowieka, a następnie
wskazanie, jak w najpopularniejszych grach wydanych od lat 90. ubiegłego wieku przedstawiany jest krajobraz
kulturowy Globalnego Południa. Analizie poddana jest treść wysokobudżetowych gier, które w realistyczny sposób
próbują pokazać współczesny obraz tej części świata. Badanie ma na celu stwierdzenie, czy i ewentualnie w jakim
stopniu krajobraz kulturowy w grach powiela stereotypy na temat Globalnego Południa powszechne w innych
mediach. Jako podstawowe narzędzie badawcze służy tu analiza treści przekazu audiowizualnego, pozwalająca
dokonać usystematyzowanej obserwacji wirtualnych obrazów rzeczywistości. Oprócz treści gier analizowany jest
także rok ich wydania oraz kraj pochodzenia producenta i wydawcy danego tytułu w celu określenia, czy czynniki te
mają wpływ na badane zagadnienie.
14.15-14.30
OD ZIELONEJ GAŁĘZI DO SYMBOLIKI KOLORU ZIELONEGO (CZYLI O PRZYRODNICZYCH MOTYWACJACH SEMIOZY
KOLORU W FOLKLORZE POLSKIM)
MARZENA BADACH
ZAKŁAD KULTURY POLSKIEJ, INSTYTUT KULTUROZNAWSTWA, UNIWERSYTET M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ, LUBLIN
Dla większości kultur archaicznych najbardziej znakowy charakter ma trójkąt chromatyczny: biały, czarny i
czerwony. Z przeprowadzonych przeze mnie dotychczas badań w obrębie polskiej kultury tradycyjnej wynika, iż
bardzo szeroko rozwinęła się tu również semantyka barwy zielonej, która w innych kodach chromatycznych (np.
symbolika średniowiecza) ma zdecydowanie mniejsze znaczenie. W swoim wystąpieniu chciałabym zatem pokazać,
jakie w obrębie polskiej kultury typu tradycyjnego, treści konotuje kolor zielony, oraz w jaki sposób owe znaczenia
ukonstytuowały się.
Jako przykład chciałaby przywołać zielony wianek z mirtu, czy ruty symbolizujący czystość panny młodej.
Nawet gdy czystość w obrzędzie weselnym konotowała biel, to zielony wianek miał decydujące znaczenie. Zdarzało
się, że młoda szła do ślubu w białej sukni ale nie miała prawa do wianka, i zakazu tego surowo przestrzegano.
Można odnaleźć nawet takie teksty pieśni, w których „zielona sukienka” jest wyżej wartościowana niż biała.
Symbolika zielonego wianka posiada zatem znacznie wcześniejszy rodowód oparty na wnikliwej obserwacji
przyrody. Młode, zielone pędy, które wypuszczała na wiosnę roślinność stały się podstawą dla symboliki młodości
i kojarzonej z nią niewinności i czystości cielesnej. Ale kolor zielony w kulturze typu tradycyjnego to nie tylko
czystość. W przysłowiach często zielony np. jak ruta, żaba, czy trawa jest ktoś komu brak doświadczenia, konotuje
semantykę niedojrzałości i inne sensy.
14.30-14.45
PRZEKAZ SYMBOLICZNY OBRAZU MATKI BOŻEJ CHORZELOWSKIEJ, PATRONKI ROLNIKÓW EKOLOGICZNEGO
BOŻEGO ROLNICTWA
JOANNA PACZOS
WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA IM. WINCENTEGO POLA W LUBLINIE
W listopadzie 2006 roku wizerunek Matki Bożej Chorzelowskiej został ogłoszony wizerunkiem patronalnym ruchu
Rolników Ekologicznego Bożego Rolnictwa, a w szerszym znaczeniu – wszystkich rolników gospodarujących
zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego.
Powstały na przełomie XVII i XVIII w. obraz Matki Bożej Chorzelowskiej stanowi ikonograficzno-ikonologiczną
transformację wyjątkowo popularnego na terenie Małopolski zarówno w kulturze wysokiej jak i tradycyjnej
wizerunku Matki Bożej Dzikowskiej (k. XVI w., szkoła flamandzka). Obraz Matki Bożej Chorzelowskiej jest
charakterystycznym przykładem tekstu kultury sprzed ponad trzech wieków, tekstem kultury upatrującej piękno w
przepychu i wyrafinowaniu a nie w surowości i prostocie, i z tego też właśnie powodu zastanawiający jest fakt co
zatem konkretnie okazało się być w nim tak przekonywujące a zarazem bliskie współczesnemu człowiekowi, że to
właśnie ów wizerunek maryjny a nie żaden inny, został skojarzony z kulturą rolnictwa ekologicznego.
Celem artykułu jest przeprowadzenie dokładnej analizy ikonograficzno-ikonologicznej wszystkich wątków
zawartych w obrazie Matki Bożej Dzikowskiej z Chorzelowa i w konsekwencji udzielenie odpowiedzi na pytanie:
jakie treści wspomnianego dzieła zadecydowały o wyborze wizerunku Matki Bożej Chorzelowskiej na Patronkę
Rolników Ekologicznych.
14.45-15.00
DRZEWA SĄ DOBRE DO MYŚLENIA. O NEOPOGAŃSTWIE NA PRZYKŁAD
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MARIUSZ FILIP
INSTYTUT ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ, WYDZIAŁ HISTORYCZNY, UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA
W POZNANIU
W referacie dokonuję analitycznego opisu neopogaństwa słowiańskiego w Polsce, podążając tropem drzewa, które –
jak postaram się wykazać - stanowi jeden z neopogańskich symboli kardynalnych (Ortner 2003). Swoją uwagę
koncentruję na wyobrażeniach neopogan dotyczących ich religii, która pojmowana jest, w opozycji do
chrześcijaństwa, jako naturalna i leśna. Przyglądam się także kosmologii, w której oś świata stanowi drzewo,
miejscami rytuałów są lasy, z kolei martwe drzewo stanowi podstawę innego symbolu kardynalnego w ramach
neopogaństwa, mianowicie ognia. Omawiam także neopogaństwo od strony estetycznej, zwracając uwagę na
wykorzystanie „darów lasu” (drzewa, rogu, liści) do produkcji ozdób, wyposażenia domu czy obiektyw rytualnych,
ale także jako symbolicznych matryc (np. związku miedzy kobietą i mężczyzną). Postaram się także dowieść, że
rolnictwo i pole, zajmując w przestrzeni symbolicznej rolę równie ważną co las, nie stanowią antytezy lasu i drzew,
lecz stanowią ich wariację. Na koniec zadaję pytanie o ekologiczną postawę neopogan.
15.00 – 15.15
ANTROPOLOGIA EKOLOGII W HISZPAŃSKIM DYSKURSIE TAUROMACHICZNYM
MAGDALENA ZIÓŁKOWSKA-KUFLIŃSKA
INSTYTUT SOCJOLOGII, UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU
W dyskursie toczącym się wokół tauromachii, wątki ekologiczne pojawiają się bardzo często i są używane zarówno
przez zwolenników jak i przeciwników corridy de toros. Aficionados, czyli zwolennicy tej hiszpańskiej tradycji
podkreślają fakt, że trwanie widowisk z udziałem byków jest gwarancją przetrwania specjalnej rasy zwanej toro
bravo. Znaczne obszary hiszpańskich pastwisk są w pewnym sensie chronione, dzięki ekstensywnej hodowli byków,
nienastawionej na maksymalizację produkcji. Los całej rasy jak i obszarów hodowlanych jest zatem ściśle związany
z praktykowaniem tauromachii. Odmienne zdanie na ten temat mają przeciwnicy corridy de toros, dla których
ekologia jest równoznaczna z humanitaryzmem wobec zwierząt. Uważają oni, że trwanie rasy bydła oraz miejsce
byków w ekosystemie powinny być zupełnie niezależne od tauromachii. W swoim wystąpieniu chciałabym
zaprezentować między innymi wyniki moich wieloletnich badań terenowych w Hiszpanii nad dyskursem
tauromachicznym oraz wskazać na liczne związki tradycji tauromachicznych ze środowiskiem naturalnym i szeroko
rozumianym życiem społeczno-kulturowym.
15.45-16.00
„PARKI CIEMNOŚCI” CZYLI WYBRANE ELEMENTY OCHRONY NOCNEGO KRAJOBRAZU
PATRYCJA KOWALIK
BIURO KARIER UNIWERSYTET ŚLĄSKI, KATOWICE
We współczesnym społeczeństwie coraz w większym stopniu jesteśmy skazani na sztuczne oświetlenie pojawiające
się nocą. Pełni już ono nie tylko funkcję bezpieczeństwa ale również spełnia aspekt dekoracyjny, stosowany w
bardzo nierozsądny sposób. Oświetlone kamienice, zabytki, billboardy, sklepy oraz elementy dekoracyjne
doprowadziły do zjawiska nazywanego zanieczyszczenie światłem. Naturalna forma aktywności dobowej jednostki
funkcjonująca dzień-noc bywa tym bardziej zakłócona poprzez sztuczne środowisko. Nienaturalne światło nocne
wpływa także w bardzo negatywny sposób na zwierzęta, ptaki oraz rośliny. Na świecie powstało już całkiem sporo
parków i rezerwatów ciemnego nieba, co pokazuje, że ciemność została zagrożoną ikoną środowiska naturalnego.
Ważnym aspektem są tutaj między innymi parki ciemnego nieba gdzie celem tworzenia jest ochrona
najciemniejszych elementów globu, gdzie siedlisko nocne nie zostało zaburzone przez sztuczne światło. Parki
ciemności spełniają nie tylko funkcję ekologiczne ale także są istotne w czynnikach edukacyjnych. Stwarzanie
rezerwatów ciemności daje możliwość zdobycie wiedzy o zanieczyszczeniach światłem, która jest bardzo pomocna
by ją w jak najbardziej możliwym stopniu ograniczać a także są one miejsce doskonałym do obserwacji
astronomicznych. Posiadają one szereg wartościowych czynników które zostaną pokazane a także omówione w
prezentacji. Myślę, że aspekt przedstawienia pięknego krajobrazu nocnego oraz interesujących fotografii jest dla
ekologii kulturowej istotny i nie może go zabraknąć na konferencji.
16.00-16.15
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EKOLOGIA CZASU JAKO REMEDIUM NA KRYZYS CZASU
CELINA STRZELECKA
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
Wiesław Szumski uważa, że wpadliśmy w pułapkę przyspieszenia. Wyjście z niej może ułatwić ekologia czasu.
Ekologia czasu powstała w końcu lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Jej przedmiotem są m.in. ochrona czasu
naturalnego oraz ochrona środowiska życia i ludzi przed niszczącycm działaniem czasu zegarowego. Jest to nauka o
oddziaływaniach wzajemnych między człowiekiem a czasem, będącym komponentem naszego środowiska.
Wprawdzie czas nie jest typowym składnikiem środowiska życia w postaci substancjalnej, takim jak np. powietrze,
woda, gleba, ale jest siecią relacji, w którą wpleceni są ludzie. To uzasadnia w pełni uczynienie z relacji człowiek –
czas obiektu zainteresowania ekologii. Celem referatu jest przedstawienie ekologiczno-społecznych koncepcji
postulujących
wyjście z pułapki przyspieszenia, upatrywanego w znalezieniu właściwej miary czasu i odśpieszenia tempa życia.
Związane są z tym m.in. postulaty zaprzestania wyścigu ludzi z coraz szybszymi urządzeniami technicznymi
(Lorenz, 2000) i powrót do naturalnego rytmu życia (Held, Geissler, 2000).
16.15-16.30
GÓRALE JAKO DZIECI NATURY
STANISŁAW WĘGLARZ
INSTYTUT ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ, WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI, UNIWERSYTET
ŚLĄSKI, CIESZYN
Teza naturalizmu określanego mianem przedmiotowego (ontologicznego), wszelkie realne prawidłowości mają
charakter zależności naturalnych (przyrodniczych). Dotyczy to tak człowieka w sensie jednostkowym, jak i ludzkich
społeczności, gdyż są one traktowane jako części przyrody. Stąd też prawidłowości życia społecznego ujmowane są
jako szczególny przypadek ogólnych prawidłowości natury (naturalizm społeczny). Nie przeciwstawia się tu natury
kulturze, lecz traktuje się kulturę i składające się na nią elementy, jako zdeterminowane przez prawidłowości
przyrody. Niemieckie Naturvölker jest przykładem dawnego pojęcia etnologicznego, oznaczającym ludy rzekomo
podlegające prawom przyrodniczego rozwoju, pozbawione rozwoju kulturalnego. Ich przeciwieństwem były ludy
cywilizowane, które przebywały rozwój historyczny (Geschichtsvölker). Do żyjących w stanie natury ludów
pierwotnych, zaliczali niemal wszyscy XVIII i XIX-wieczni podróżnicy karpackich górali. Poglądy akceptujące
naturalizm ontologiczny, wywodzące się z oświeceniowo-pozytywistycznego paradygmatu wiedzy, funkcjonują
również współcześnie zarówno poza nauką, jak i u przedstawicieli nauk humanistycznych w postaci milczących
założeń różnych rozumowań oraz interpretacji. Naturalizm przedmiotowy jest też nadal jedną z podstawowych
zasad konstruowania m.in. wyobrażeń na temat górali, co wyraża się na przykład w reklamach.
16.30-16.45
SŁOMA WE WSPÓŁCZESNYM BUDOWNICTWIE - POWRÓT DO TRADYCJI
MARIOLA TYMOCHOWICZ
ZAKŁAD KULTURY POLSKIEJ, INSTYTUT KULTUROZNAWSTWA, UNIWERSYTET M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ, LUBLIN
Słoma w kulturze tradycyjnej miała duże zastosowanie. Była jednym z podstawowych materiałów
wykorzystywanych w budownictwie, stanowiła ważny rekwizyt obrzędowy i surowiec wykorzystywany w
plastyczce zdobniczej i obrzędowej. Jej znaczenie symboliczne i praktyczne w ostatnich latach uległo zatarciu. W
swoim referacie będę chciała wykazać tradycyjne wykorzystanie słomy i ponowne jej zastosowanie we
współczesnym budownictwie w Polsce.
16.45-17.00
NATURA JAKO KULTURA, CZYLI O POTRZEBACH POSIADANIA OGRODU
GRZEGORZ BŁAHUT
INSTYTUT ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ, WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI, UNIWERSYTET
ŚLĄSKI, CIESZYN
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Punktem wyjścia do podjętych rozważań jest postawiona w różnych opracowaniach teza głosząca, że ogrody są
odzwierciedleniem kultury. Obecnie spełniają one co najmniej trzy podstawowe funkcje: estetyczną, ekonomiczną i
ekologiczną. Swoistym novum we współczesnych ogrodach jest zastąpienie samowystarczalności względami
zdrowotnymi, czyli potrzebą produkowania żywności ekologicznej z „pewnego źródła”. W szerszym ujęciu
wystąpienie stanowić będzie analizę znaczenia ogrodów we współczesnej kulturze a w odniesieniu do wyjściowej
tezy, będzie stanowić próbę odpowiedzi na pytanie czy mamy do czynienia z ogrodem jako odzwierciedleniem
ponowoczesności.
17.00-17.15
BYĆ PROSUMENTEM. PRZEMYŚLENIA O NOWYM TYPIE SPOŁECZEŃSTWA
MARTYNA FOŁTA
BIURO PROMOCJI I IMPREZ AKADEMICKICH, UNIWERSYTET ŚLĄSKI, KATOWICE
Termin prosument określa konsumenta, który jednocześnie produkuje i konsumuje dobra oraz usługi. Jego autorem
jest amerykański pisarz i futurysta, Alvin Toffler, który w książce pt. Trzecia fala (1980) analizuje historię
społeczeństw w kontekście procesów wymiany i wskazuje na powrót społeczeństwa do postawy prosumenckiej.
Współcześnie na termin prosument natrafiamy w szczególności w literaturze dotyczącej energii odnawialnych.
Oznacza on tutaj osoby produkujące na własny użytek energię z różnych źródeł odnawialnych. Należy jednak
spojrzeć na prosumenta jak na szersze zjawisko społeczne, związane ze zmianami w społeczeństwie. Są one
konsekwencją globalnego kryzysu mającego powiązania z poważnymi problemami ekologicznymi, wokół których
od lat 70. XX wieku toczy się ogólnoświatowa debata. Kluczowa jest tutaj koncepcja zrównoważonego rozwoju , w
której podmiotem są ludzie, posiadający prawo do zdrowego i twórczego życia w harmonii z przyrodą 1. Żeby świat
mógł się tak rozwijać niezbędne jest ukształtowanie się społeczeństwa prosumenckiego, racjonalnie użytkującego
zasoby naturalne Ziemi. Można zatem śmiało powiedzieć, że prosument to nie tylko producent konsumowanych
dóbr, ale także podmiot o określonych kompetencjach i umiejętnościach, kierujący się pewnymi wartościami,
pozwalających na świadome oraz odpowiedzialne funkcjonowanie w trosce o otaczający świat. Referat będzie
refleksją nad przemianami we współczesnym społeczeństwie, a w szczególności nad rolą prosumentów
rozumianych zarówno jako jednostki, jak i instytucje, które mają realny wpływ na środowisko naturalne.
17.15-17.30
RESTRUKTURYZACJA EKONOMICZNA A TRADYCYJNY PORZĄDEK SYMBOLICZNY RODZINY GÓRNOŚLĄSKIEJ –
ZMIANA MODELU

GRZEGORZ ODOJ
INSTYTUT ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ, WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI, UNIWERSYTET
ŚLĄSKI, CIESZYN
Tradycyjny porządek symboliczny rodziny górnośląskiej związany z koncepcją mężczyzny pracującego zawodowo i
pełniącego rolę głowy rodziny oraz koncepcją kobiety – gospodyni domowej, pełniącej jedynie rolę żony i matki
przekształca się dynamicznie w nowych warunkach społeczno-kulturowych spowodowanych restrukturyzacją
ekonomiczną i związanym z nią procesem deindustrializacji. Uznawany u progu transformacji za preferowany
model rodziny okazał się anachroniczny i dysfunkcjonalny ustępując zmieniającym się aspiracjom kobiet oraz
potrzebom i szansom generowanym na rynku pracy. Adaptacja do nowej rzeczywistości stała się przyczynkiem do
daleko posuniętej modyfikacji postulowanego wzoru życia w rodzinie i socjalizacji płciowej.

1

M. Suchacka, Konsument czy prosument? Socjologiczne uwarunkowania stylu życia w perspektywie
zrównoważonego rozwoju [w:] Prosumenckie społeczeństwo a energetyka prosumencka. Problemy wdrażania
innowacyjnych ścieżek rozwoju OZE, red. A. Bartoszek, M. Fice, E. Kurowska, E. Sierka, Katowice 2015, s. 16.
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