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Seminarium Naukowe 
„Koncepcje i metody badań rozwoju obszarów wiejskich”

Nagawki koło Łodzi, 8–9.11.2012 r.

W dniach 8–9 listopada 2012 r. w „Żywym Skansenie – Centrum Folkloru Polskiego” 
w Nagawkach (gmina Dmosin) odbyło się seminarium naukowe „Koncepcje i metody badań 
rozwoju obszarów wiejskich”. Szkolenie zostało finansowane ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–
2013. Inicjatorem spotkania naukowego była Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej 
Uniwersytetu Łódzkiego, Komisja Obszarów Wiejskich oraz Oddział Łódzki PTG. 

Na seminarium przyjechała grupa ponad 30 osób – pracowników naukowych repre-
zentujących różne ośrodki (m.in. IGiPZ PAN w Warszawie, uniwersytety: Łódzki, 
Wrocławski, Warmińsko-Mazurski, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie, im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademię Pomorską 
w Słupsku) oraz specjalizacje badawcze, głównie geografowie społeczno-ekonomiczni, 
ekonomiści, specjaliści z zakresu gospodarki przestrzennej i planowania przestrzenne-
go, ekologii krajobrazu oraz turystyki, a także przedstawiciele Samorządu Województwa 
Łódzkiego. Spojrzenie na problemy rozwoju wsi i rolnictwa z perspektywy różnych spe-
cjalizacji naukowych oraz z punktu widzenia regionów o odmiennych tradycjach rozwo-
ju obszarów wiejskich dało rzadką okazję do wielowymiarowej i rzeczowej dyskusji nad 
prezentowanymi wynikami badań. 

Na początek, w godzinach przedpołudniowych pierwszego dnia spotkania, odbyły się 
warsztaty terenowe, których celem było przedstawienie dwóch instytucji (ich struktury 
i celów działania), ważnych dla rozpowszechniania w regionie i kraju walorów przy-
rodniczych oraz kulturowych województwa łódzkiego. Uczestnicy spotkania najpierw 
zapoznali się z podstawami organizacyjnymi oraz problemami funkcjonowania unika-
towej jednostki – Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie – o utrwalonej już 
pozycji i renomie, a następnie udali się do „Żywego Skansenu” w Nagawkach, w którym 
gromadzi się i promuje dziedzictwo kulturowe wsi z okolic Dmosina. Na przykładzie 
tych instytucji przeprowadzono następnie studium porównawcze roli różnych czynni-
ków sprawczych w wytwarzaniu się funkcji wsi o znaczeniu ponadlokalnym. 

Główną część szkolenia wypełniły wykłady i dyskusja nas wynikami badań. 
Spotkanie rozpoczął inicjator szkolenia dr Marcin Wójcik z Uniwersytetu Łódzkiego, 
który przedstawił cele spotkania oraz wygłosił referat nt. nowych koncepcji i metod 
w badaniach przestrzeni wiejskiej. Wprowadzającą część spotkania prowadził i modero-
wał prof. Andrzej Suliborski, kierownik Katedry Geografii Regionalnej i Społecznej UŁ, 
a dotyczyła ona: 
– metod pomiaru rozwoju wsi w badaniach przestrzenno-ekonomicznych (dr Monika 

Stanny), 
– wykorzystania środków UE przez polskie rolnictwo (prof. Roman Rudnicki), 
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– prezentacji zróżnicowań obszarów wiejskich metodami kartograficznymi (mgr Marcin 
Mazur). 

W części popołudniowej w referatach poruszono przede wszystkim kwestie:
– koncepcji zintegrowanych modeli badań wsi i rolnictwa (prof. Anna Kołodziejczak),
– oceny programów rozwoju obszarów wiejskich w Polsce (dr Mirosław Biczkowski, 

dr Gabriela Czapiewska, mgr Mariola Ferenc) i w Europie,
– roli wiedzy w koncepcjach badawczych (dr Konrad Czapiewski, dr Krzysztof Janc) oraz 
– roli badań społecznych (dr Maria Bednarek-Szczepańska, dr Marcin Feltynowski, 

dr Monika Wesołowska). 
Każdą sesję wieńczyła ożywiona dyskusja. Największe kontrowersje pierwszego dnia 

wzbudzały problemy różnic pomiędzy obiektywnymi i subiektywnymi sposobami poj-
mowania pojęcia „rozwój wsi” oraz wpływu odpowiednich podejść na wyniki badań 
i interpretację przemian wsi, a także adekwatności koncepcji, programów rozwoju kon-
struowanych w Europie do lokalnych warunków funkcjonowania wsi i rolnictwa. 

W drugim dniu wystąpienia i dyskusja skoncentrowana była na sposobach oceny 
przemian krajobrazowych obszarów wiejskich oraz funkcji turystycznej. Uczestnicy 
najwięcej czasu poświęcili na omówienie przekształceń krajobrazu wsi (dr Stanisław 
Krysiak, dr Mieczysław Kluba), zwłaszcza w zakresie przyrodniczych i społeczno-eko-
nomicznych konsekwencji odłogowania („porzucania”) gruntów rolniczych oraz nowych 
funkcji turystycznych wsi (dr Piotr Rzeńca, dr Wieńczysław Gierańczyk, dr Małgorzata 
Flaga).

Szkolenie poświęcone koncepcjom i metodom badań rozwoju obszarów wiejskich 
można uznać za udane przedsięwzięcie naukowe. Jego najważniejszy cel, tj. stworze-
nie forum wymiany poglądów i wiedzy został osiągnięty, a efekty zostaną opubliko-
wane na łamach czasopisma Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-
Oeconomica. 

Marcin Wójcik
Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej, Uniwersytet Łódzki, Łódź

Kolokwium Teoretyczno-Metodologiczne „Dorobek polskiej geografii 
po konferencji w Rydzynie, krytyczna ocena”

Łódź, 27–28.09.2012 r.

W dniach 27–28 września 2012 r. odbyło się Kolokwium Teoretyczno-Metodologiczne 
zorganizowane przez Katedrę Geografii Regionalnej i Społecznej Uniwersytetu 
Łódzkiego. Było to już dziewiąte z cyklu corocznych spotkań pod hasłem „Podstawowe 
idee i koncepcje geograficzne w świetle przemian geografii i współczesnego świata”. Tym 
razem dyskusja dotyczyła kondycji polskiej geografii w kontekście 30 lat rozwoju dyscy-
pliny po konferencji w Rydzynie. Celem Kolokwium było przypomnienie tamtego wyda-
rzenia i refleksja nad jego przebiegiem oraz ocena roli konferencji dla rozwoju polskiej 
geografii. Wśród zaproszonych gości byli twórcy i uczestnicy konferencji w Rydzynie 
z Poznania i Warszawy oraz inni geografowie, reprezentujący m.in. ośrodki krakowski, 
gdański, łódzki, lubelski, poznański i warszawski. Łącznie przybyło około 40 osób. 
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Pierwsza sesja poświęcona była prezentacji konferencji w Rydzynie w 1983 r. 
Najpierw wystąpili uczestnicy tamtego spotkania reprezentujący dwa ośrodki geogra-
ficzne, które były organizatorami konferencji: prof. Z. Rykiel, który był wówczas przed-
stawicielem Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie 
oraz prof. J. Parysek z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pierwszy z refera-
tów dotyczył społeczno-politycznych uwarunkowań konferencji, drugi był próbą bilan-
su jej osiągnięć i zaniedbań. Kolejny referat wygłosiła prof. K. Rembowska, dokonując 
subiektywnej oceny potencjału teoretyczno-metodologicznego spotkania w Rydzynie 
z punktu widzenia geografa niebędącego uczestnikiem konferencji, która zainspirowała 
jej drogę zawodową. Referaty i późniejsza dyskusja ujawniły różne stanowiska w kwestii 
oceny Rydzyny. Wskazywano na konflikt pokoleniowy i wpływ ówczesnego „establish-
mentu” na ostateczny program konferencji i jej ideologiczną cenzurę. Efektem tego 
wpływu była publikacja wydana z 8-letnim opóźnieniem, w której pominięto niektóre 
referaty. Podkreślano również inne niż ideologiczne uwarunkowania tej sytuacji, m.in. 
techniczne możliwości przygotowania publikacji, czy brak dyscypliny samych autorów 
w nadsyłaniu tekstów. Wymieniano pozytywne aspekty konferencji wynikające z pre-
zentacji światowego dorobku geografii i próby wyjścia poza redukcjonizm uwarunkowa-
ny paradygmatem scjentystycznym, humanizację i rozwój geografii społecznej. 

Kolejna sesja miała charakter dyskusji panelowej, w której wzięli udział występujący 
wcześniej referenci oraz profesorowie T. Czyż, J. Parysek, G. Węcławowicz i Z. Taylor. 
Swoimi spostrzeżeniami podzielili się też prof. B. Domański i prof. A. Kostrzewski. 
Moderatorem panelu była prof. K. Rembowska. Dyskutowano o inicjatorach konferen-
cji, jej ocenie w kontekście ówczesnych uwarunkowań społeczno-politycznych rozwoju 
nauki i późniejszych rezultatach badawczych. Przypomniano, że konferencja była zorga-
nizowana na fali entuzjazmu roku 1980, a część geografów-współtwórców tego wydarze-
nia udała się na emigrację po wprowadzeniu stanu wojennego. Wysoko oceniano samą 
konferencję jako forum swobodnej dyskusji, podkreślano jej wartość metodologiczną 
i teoretyczną w zakresie pluralizmu podejść badawczych. Przeważały natomiast nega-
tywne opinie o wykorzystaniu osiągnięć Rydzyny. Zastanawiano się również nad przy-
czynami tego stanu rzeczy. Wskazywano na przyczynkowość badań geograficznych, jej 
słabość teoretyczno-metodologiczną i brak osadzenia badań w metodologii i teorii nauk 
społecznych. 

W trzeciej sesji wygłoszono trzy referaty. Profesor D. Jędrzejczyk wypowiedział 
się na temat: Tradycja i nowatorstwo: dwa bieguny badań geograficznych, prof. 
G. Węcławowicz dokonał próby oceny rozwoju geografii społecznej miast, a krytyczne 
spojrzenie na geografię fizyczną w ostatnim 30-leciu w Polsce było tematem wystą-
pienia prof. M. Degórskiego. W dyskusji na kanwie tych referatów zwrócono uwagę, że 
mimo nowatorstwa Rydzyny w prezentacji nowych podejść badawczych do dziś utrzymał 
się prymat ujęć systemowych i ekologicznych, zarówno w geografii społeczno-ekono-
micznej, jak i fizycznej. Podjęto też wątek pluralizmu podejść badawczych w kontekście 
szansy na postęp w nauce. 

Ostatnia sesja w pierwszym dniu obrad obejmowała cztery referaty dotyczące roz-
woju wybranych dyscyplin geograficznych: geografii kultury (prof. K. Rembowska, 
dr K. Stachowiak), geografii wsi (dr M. Wójcik) oraz geoinformacji i jej roli w naukach 
geograficznych (prof. Z. Zwoliński). 
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W drugim dniu Konferencji odbyły się dwie sesje, na których wygłoszono sześć refe-
ratów. Pierwsza z nich dotyczyła rozwoju badań regionalnych i globalnych w geogra-
fii. Prelegentkami były kolejno: prof. M. Czerny – Od geografii regionalnej do geografii 
rozwoju, dr hab. B. Lisocka-Jaegermann – Świat i relacje globalne w pracach polskich 
geografów i mgr A. Borowczak – Badania ewaluacyjne programów rozwoju regional-
nego jako nowy kierunek badań aplikacyjnych w geografii społeczno-ekonomicznej. 
W drugiej sesji kontynuowano rozważania nad osiągnięciami i problemami wybranych 
(sub)dyscyplin geograficznych: geografii percepcji (dr P. Tobiasz-Lis), geografii społecz-
nej (K. Dmochowska-Dudek) oraz badaniem przestrzeni Internetu (dr W. Retkiewicz). 
Żywa dyskusja, która odbywała się po każdej sesji podejmowała wiele wątków, m.in. 
kwestii wartościowania w geografii, uwikłań ideologicznych globalistyki i badań aplika-
cyjnych, bezkrytycznego zapożyczania terminologii z praktyki administracyjnej i innych 
dyscyplin naukowych.

Na zakończenie w dyskusji generalnej dokonano podsumowania konferencji. 
Niewątpliwym osiągnięciem cyklu kolokwiów teoretyczno-metodologicznych jest stwo-
rzenie płaszczyzny do nieskrępowanej dyskusji geografów reprezentujących różne spe-
cjalności, różne podejścia badawcze i różne pokolenia. Podsumowując IX Kolokwium, 
zwrócono uwagę na brak konsensu w sprawie oceny przebiegu konferencji w Rydzynie 
oraz jej wpływu na rozwój i obecną kondycję geografii, jako efekt istnienia dualizmu 
przedmiotowego (geografia fizyczna i społeczno-ekonomiczna) oraz wielości postaw teo-
retyczno-metodologicznych. Uczestnicy dyskusji wskazywali na przepaść w geografii 
i „okopywanie się” na swoich pozycjach filozoficzno-metodologicznych. Przyczyny, dla 
których nowe kierunki są słabo rozwijane tkwią w uwarunkowaniach instytucjonalnych, 
braku dyskusji merytorycznej i osamotnieniu badaczy próbujących twórczo rozwijać 
dokonania Rydzyny. Podkreślano również niską samoocenę geografów i potrzebę wycho-
dzenia na zewnątrz w kontaktach naukowych. Zwrócono uwagę na słabe zainteresowa-
nie środowiska refleksją teoretyczno-metodologiczną w geografii, którego wyrazem jest 
dość wąskie grono stałych uczestników corocznych kolokwiów. Wysunięto też postu-
laty podjęcia wspólnego projektu badawczego, w którym uczestniczyliby geografowie 
z różnych ośrodków oraz uzupełnienia braku podręczników akademickich. Zgłoszono 
propozycję wzbogacenia dyskusji nad konferencją w Rydzynie w przewidywanej publi-
kacji (kolejnym tomie z cyklu Podstawowe idee i koncepcje w geografii) wypowiedzia-
mi uczestników tamtego spotkania, którzy z różnych powodów nie wzięli udziału w IX 
Kolokwium. Ogólnie organizatorzy i uczestnicy wysoko ocenili poziom merytoryczny 
konferencji. 

Jubileuszowe X kolokwium odbędzie się w Łodzi 27–28 września 2013 r. i będzie 
poświęcone refleksji nad rozwojem geografii w kontekście dyskusji nad koncepcjami 
teoretyczno-metodologicznymi naszej dyscypliny w ostatnich dziesięciu latach.

Danuta Walkiewicz
Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej, Uniwersytet Łódzki, Łódź
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