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Każda społeczność lokalna posiada swoją historię, która jest obecna nie tylko  

w dokumentach archiwalnych, ale głównie w pamięci ludzi bądź miejsc i przestrzeni 

lokalnych. Dla wielu grup badaczy (pedagogów, historyków, etnografów, socjologów  

i antropologów)  jej odkrycie i interpretacja stanowi wyzwanie badawcze, z którym chcemy 

zmierzyć się podczas kolejnej konferencji naukowej organizowanej przez UJW i DSW 18-19 

października 2018 r. w Polkowicach. Badania naukowe są prowadzone nad społecznością 

lokalną, w społeczności lokalnej lub ze społecznością, co wynika z celów badania naukowego 

i w konsekwencji przyjętego przez badaczy paradygmatu. Proponowane przez organizatorów 

konferencji spojrzenie interdyscyplinarne na społeczność lokalną gwarantuje również,  

że wymiar epistemologiczny i metodologiczny referatów będzie zróżnicowany i 

wieloparadygmatyczny.  

Historia społeczności lokalnej jest wytworem jej specyficznych cech takich jak: 

etniczność, narodowość, rodzaj dominujących więzi i powiązań społecznych, poziom 

sprawstwa obywatelskiego i typu relacji z (formalną i nieformalną) władzą lokalną - jej 

przedstawicielami i instytucjami. Z drugiej strony historię społeczności kształtują globalne 

konteksty polityczne, dominujące idee społeczne i wartości, które stają się „uniwersalnym 

układem odniesienia” (Łukowski 2006) dla rozwoju lokalnego. Obecną perspektywę 

odniesienia dla rozwoju lokalnego stanowi debata inicjowana przez Radę Europy  

nad europejskim dziedzictwem kulturowym, które staje się narzędziem budowania 

wspólnoty krajów UE obok rynku pracy i ekonomii. Podstawą tego podejścia jest podzielanie 

przez narodowe i lokalne społeczności takich wartości jak pluralizm, solidarność społeczna, 

sprawiedliwość, równość i godność.  Wzmacnianie i promowanie tych wartości ma walor nie 

tylko kulturotwórczy, ale może odegrać istotną rolę w zapobieganiu i rozwiązywaniu  

narastających problemów społecznych związanych ze zmianami demograficznymi, 

potrzebami rozwoju nowych typów kompetencji, a także niepokojącymi postawami 

ksenofobicznymi i rasistowskimi. Sporą rolę w odkrywaniu potencjału dziedzictwa 

kulturowego i innowacyjnym wykorzystywaniu go w takich celach społecznych jak: 

tolerancja, postawy inkluzywne, krytyczne myślenie i wzrost świadomości zróżnicowania 

fundamentów europejskiego dziedzictwa kulturowego odgrywają edukacja (formalna, 

nieformalna i pozaformalna) i polityka w lokalnych społecznościach.  Podobnie, jako 

uniwersalny układ odniesienia dla lokalnych tradycji, wyzwań i perspektyw, można rozważać 

Agendę dla Zrównoważonego Rozwoju 2030, w której działania lokalne, współpraca ze 

środowiskiem lokalnym, interesariuszami pełnią istotną rolę w zapewnieniu dobrostanu 

mieszkańcom i społecznościom.   

W tym roku konferencja wpisuje się w bardzo ważne wydarzenie dla naszej Ojczyzny, 

ale i dla „małych ojczyzn” – 100 lecie odzyskania niepodległości. Jest to ważne, bo oddolnie 

kształtujące się samorządy dały początek i siłę lokalnym społecznościom. Znalazło to 

odzwierciedlenie w Konstytucji Marcowej z 1921 r., w której znalazł się zapis o ustroju 

opartym na „zasadzie szerokiego samorządu terytorialnego”. Obok umocowania prawnego 



warto zauważyć aspekt tzw. naturalistycznej doktryny samorządu, wyrażającej przekonanie, 

że wszystkie ludzkie sprawy załatwia się tam, gdzie jest najbliżej.  

W 1990 r. w ramach reformy ustrojowej ponownie powróciła świetna koniunktura dla 

idei samorządowych, kiedy wszystkie siły polityczne były zorientowane na model 

demokratyczny, który nie może istnieć bez szerokich kompetencji samorządu. Nie wdając się 

w dyskusję o szczeblowości samorządu należy zwrócić uwagę, że ok. 60% obywateli (według 

CBOS) ma poczucie wpływu na sprawy swojej społeczności, podczas gdy w 1992 r. było to 

mniej niż 20%. Wzrost poczucia sprawczości na rozwój wspólnot lokalnych choć widoczny 

wydaje się w dalszym ciągu zbyt mały, aby można było mówić o rzeczywistej samorządności 

zarówno instytucjonalnej, jak i obywatelskiej. 

Konferencja jako spotkanie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, obszarów 

lokalnych działań i praktyk edukacyjnych pozwoli na wspólne sformułowanie postulatów 

odnoszących się do pełnego wykorzystania zróżnicowanych zasobów lokalnych społeczności 

wynikających z pamięci historycznej, tradycji i wyzwań.  

Zapraszamy więc badaczy różnych aspektów przemian zachodzących  

w społecznościach lokalnych, ale także praktyków (samorządowców, nauczycieli, 

przedstawicieli biznesu i przemysłu, organizacji pozarządowych, kół naukowych) do udziału 

w naszej konferencji. 
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Ustalenia organizacyjne: 

1. Zgłoszenie udziału w konferencji należy przesłać (w formie elektronicznej 

j.walczak@ujw.pl lub drogą pocztową) na adres organizatora do dnia 1 października 2018 r. 

2. Streszczenia wystąpień należy przesłać do dnia 8 października 2018 r. na adres poczty 

elektronicznej  j.walczak@ujw.pl. Referaty prezentowane w trakcie konferencji, po uzyskaniu 

pozytywnej oceny recenzentów, zostaną opublikowane w czasopiśmie „Społeczności 

Lokalne. Studia Interdyscyplinarne”, nr 3/2019.  

3. Wymagania redakcyjne dotyczące opublikowania tekstów znajdują się na stronie 

internetowej www.konferencje.ujw.pl/spolecznosci-lokalne 

4. Organizatorzy przewidują wystąpienia w formie referatów, komunikatów z badań oraz 

dyskusji, wskazując określony czas na poszczególne typy prezentacji: 

 referat 20 minut 

 komunikat 10 minut 

 głos w dyskusji  5 minut. 

5. Szczegółowy program konferencji wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi 

zostanie rozesłany zainteresowanym do dnia: 5 października 2018 r. 

6. Biuro konferencji: Uczelnia Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice,  

z dopiskiem: Konferencja Społeczności lokalne 2018,  

 

Kontakt: 

mgr Ewelina Szumska, e.szumska@ujw.pl, tel. 76 746 53 58 

dr Jan Walczak,  j.walczak@ujw.pl, tel. 76 746 53 37, 504 900 746 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta   zgłoszenia 

udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Społeczności lokalne 1918 – 2018:  

Pamięć – tradycje – perspektywy” , Polkowice, 18-19 października 2018 r. 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………………. 

Tytuł naukowy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Pełna nazwa i adres instytucji: …………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel. kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tytuł wystąpienia: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Forma prezentacji: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dane do faktury: ………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Potwierdzenia uczestnictwa (wypełnienia karty zgłoszenia i przesłania jej na wskazany adres) oczekujemy  

do dnia: 1 października 2018 r. Kartę proszę odesłać na adres: j.walczak@ujw.pl lub listownie. Opłatę 

konferencyjną w wysokości 150 zł należy wnieść do dnia 10 października 2018 r. (doktoranci 100 zł) na konto: 

Uczelni Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice. 

Konto uczelni: BZ WBK S.A. o/Polkowice 73-1090-2109-0000-0005-5006-4774 

Tytułem: opłata za konferencję  „Społeczności lokalne 2018”  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej dla potrzeb niezbędnych  

do zorganizowania Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Społeczności lokalne 1918 – 2018:  

Pamięć – tradycje – perspektywy” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 

r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Osoby, których dotyczą dane, mają prawo wglądu w swoje dane i do ich poprawienia pod 

adresem Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Polkowice, ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice. 

Upoważniam UJW do wystawienia faktury VAT za udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Społeczności lokalne 

1918 – 2018: Pamięć – tradycje – perspektywy” , Polkowice, 18-19 października 2018 r. bez podpisu odbiorcy. 

UWAGA! Na wpłaty dokonane przelewem na konto, UJW wystawia po otrzymaniu wpłaty fakturę VAT. Zgodnie  

z obowiązującymi przepisami fakturę wystawiamy tylko i wyłącznie na osobę lub instytucję dokonującą wpłaty na konto. 

Data:                                                                                                                Podpis: 

 

             …………………………………………………………                                                       …………………………………………………………… 

 


