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WYKŁAD
_______________________

Las w życiu mieszkańców Rzeszowszczyzny

dr Jolanta Dragan, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej jest w trakcie realizacji zadania pn. „Las w życiu 
i kulturze mieszkańców Rzeszowszczyzny” trwającego w latach 2021-2023. Jego prze-
bieg wspiera Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałek Województwa 
Podkarpackiego. Zasadniczym celem zadania jest zebranie kompletnych i wiarygodnych 
informacji dotyczących lasu, jego roli i funkcji w znaczeniu utylitarnym, jak również ob-
rzędowo-symbolicznym, dla mieszkańców Rzeszowszczyzny rozumianej jako obszar zaj-
mowany przez Lasowiaków i Rzeszowiaków – dwie grupy etnograficzne, które stanowią 
przedmiot statutowego zainteresowania kolbuszowskiego muzeum.

Las w życiu wielu społeczeństw odgrywał rolę bodaj podstawową i elementarną, sta-
nowiącą o fundamentach życia i przetrwania. Generował bogactwo zachowań i ludzkich 
poczynań. Istnienie lasu wyzwoliło ogromną ilość stanowisk i postaw, które, wzajem-
nie się uzupełniając, wytworzyły obszary kultury tam wszędzie, gdzie las bezpośrednio 
wpływa na losy człowieka. Las powinien być postrzegany jako przestrzeń, w której miały 
miejsce rozmaite zjawiska kulturowe, dlatego spojrzenie na niego musi zawierać w sobie 
opis obiektu przyrodniczego, ale również refleksje dotyczące lasu jako szczególnego miej-
sca, będącego przestrzenią na styku różnych światów. Według dotychczasowej wiedzy 
o regionie można przypuszczać, że dla mieszkańców Rzeszowszczyzny, w zależności od 
miejsca zamieszkania, oprócz pewnych ogólnych, podstawowych funkcji, las w dawnej 
Puszczy Sandomierskiej, czyli dla Lasowiaków, był naturalnym, oswojonym, bezpiecznym 
miejscem życia (orbis interior), a jednocześnie jednym z najważniejszych elementów tra-
dycyjnej wizji świata. Natomiast dla Rzeszowiaków las prawdopodobnie jawił się w nieco 
innej roli. Był miejscem, z którego bogactw korzystano dla uzupełnienia jadłospisu i przy-
gotowywania zapasów zimowych, stanowił jedno ze źródeł utrzymania mieszkańców 
żyjących w pobliżu lasu. Również i w Rzeszowskiem był jednym z ważnych elementów 
tradycyjnej wizji świata, ale – odmiennie niż u Lasowiaków – postrzegany jako przestrzeń 
obca, nieoswojona, nieudomowiona (orbis exterior). Jest to jednak tylko przypuszczenie, 
które nie ma mocnego oparcia w materiałach terenowych, a te są sukcesywnie zdobywane 
podczas kolejnych etapów badań terenowych prowadzonych w ramach realizacji zadania. 
Wspominane przeświadczenie stanowi jeden z najistotniejszych elementów tradycyjnego 
światopoglądu, charakterystycznego dla mieszkańców Rzeszowszczyzny, a jego właściwe 
zrozumienie warunkuje rekonstruowanie ludowej wizji świata. Rzeszowszczyzna i jej po-
dział na grupy etnograficzne, z uwagi na różne wizje świata wśród nich zaprezentowane 
na przykładzie postrzegania lasu, może stanowić jeden z nielicznych obszarów, na któ-
rym uchwycone zostaną relikty tradycyjnego światopoglądu i jego zróżnicowanie. Na sto-
sunkowo niezbyt rozległym obszarze (12 powiatów) współistniały rozmaite wizje świata 
i mechanizmów jego funkcjonowania, co jak w soczewce skupia problematykę dotyczącą 
terenu całej Polski. Ich zaprezentowanie na przykładzie wieloaspektowego opisu lasu na 
Rzeszowszczyźnie może stanowić modelowy przykład pokazania wspomnianej złożono-
ści i zróżnicowania światopoglądu jej mieszkańców. Może mieć kapitalne znaczenie jako 
punkt odniesienia i porównania dla innych regionów Polski. 
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LOKALNOŚĆ
__________________________________________

Mobilne semiosfery i wędrowny genius loci. 
Kogo „uwodzi” duch miejsca?

dr Elżbieta Wiącek, Uniwersytet Jagielloński

Przez stulecia panowało przekonanie, że „ducha miejsca” ściśle związany jest z geografi cz-
nie określoną lokalizacją, a w jego tworzeniu kluczowa jest rola czasu. Tymczasem szereg 
przedsięwzięć we współczesnym świecie zdaje się dowodzić, że genius loci nie zawsze 
wiąże się nierozerwalnie z konkretnym miejscem, ale – razem z właściwą mu semiosferą 
może ulegać próbom przeniesienia go w dowolną przestrzeń. W związku z tym rodzi się 
szereg pytań. Jedno z nich brzmi: czy genius loci jest oznaką kulturowej ciągłości, czy dzia-
ła nawet wtedy, gdy ta ciągłość zostaje zakwesti onowana lub zerwana? Uwzględniając 
aspekt pragmatyczny semiotyki, należy również zapytać czy ci, którzy ulegają semantycz-
nym sugesti om genius loci, są częścią społeczności miejscowej, czy też „duch miejsca” 
oddziałuje przede wszystkim na przybyszy, którzy wyposażeni w odpowiednio zorganizo-
wany kod, przyjezdni wychwytują te znaki, które stanowią o unikalności i wyjątkowości 
rzeczonego miejsca?

Autentyczność jako wyznacznik zainteresowania kulturą

Michał Szafran, Akademia Ignati anum

Spośród licznych czynników budujących zainteresowanie wybranym kręgiem kulturowym 
bądź społecznością można wyznaczyć elementy, których znaczenie bezsprzecznie stano-
wi wyróżnik ogniskujący się w tak zwanej turystyce kulturowej. Zestawienie chęci zaspo-
kojenia pragnień zdobywania wiedzy o innych i ich sposobie życia wraz z doświadczeniem 
turystyki, autorzy G. Adams i M. Kneafsey nazywają potrzebą „podróżowania dla wzboga-
cenia wewnętrznego” (eng. self-enrichment). Według Adams i Kneafsey kluczowym w wy-
pełnieniu powyższych są obcowanie z ludźmi w ich „autentycznym” środowisku oraz kon-
takt z fi zycznymi przejawami ich działalności. W świecie XXI wieku, który przejawia cechy 
pozwalające na nazwanie go „globalną wioską” powszechna makdonaldyzacja sprawia, 
że wszelkie przejawy regionalizmu i oddania swojej kulturze wzbudzają zainteresowanie, 
tworząc przez to m.in. popyt turystyczny. Z jednej strony proces ten niesie za sobą wiele 
pozytywnych aspektów. Skupia on uwagę ogółu na odrębności danego regionu i zachęca 
do utrwalenia jego dziedzictwa, realizując się w budowie muzeów czy powstawaniu grup 
regionalnych. Jednakże pojawienie się turystów i praktyki takie jak sprzedaż pamiątek 
(często sprowadzanych z Chin, a nie będących produktami regionalnymi) może stano-
wić zagrożenie. Utrata niepowtarzalnego charakteru danej kultury oraz zanikanie prze-
żywanych w jej obrębie uczuć osłabia autentyczność doświadczenia owego środowiska 
kulturowego, sprowadzając go do obrazu atrakcji turystycznej bądź ciekawostki. Celem 
referatu jest przedstawienie autentyczności jako znaczącego czynnika w procesie kształ-
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towania zainteresowania społecznościami. Zestawienie pozytywnych oraz negatywnych 
przykładów zjawiska pozwoli zobrazować słuchaczowi wagę autentycznego uczestnictwa 
w kulturze danej wspólnoty. Jest ono również ostrzeżeniem przed komercjalizacją dzie-
dzictwa, mogącą doprowadzić do utraty indywidualnego charakteru miejsca. Dodatkowo 
zaprezentowane zostaną dobre praktyki związane z interpretacją i zachowaniem dzie-
dzictwa na podstawie książki pt. „Interpretacja Dziedzictwa” F. Tildena, w celu przybliże-
nia depozytariuszom sposobów, dzięki którym będą oni mogli skuteczniej działać na rzecz 
dziedzictwa kulturowego swojego regionu.

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu jako „trzecie miejsce”

mgr Anna Żarów, Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu

W wystąpieniu będzie zaprezentowana teoria trzeciego miejsca Raya Oldenburga w od-
niesieniu do bibliotek. Współczesne biblioteki służą lokalnej społeczności coraz lepiej 
przystosowaną do ich potrzeb przestrzenią oraz szeroką ofertą działań, co wpływa na 
zmianę funkcji bibliotek. Zmiany w funkcjonowaniu bibliotek będą pokazane na przykła-
dzie różnych działań Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu, z uwzględnieniem jej specy-
fi ki jako jednostki oświatowej. Autorka zastanawia się czy biorąc pod uwagę wymagania 
„trzeciego miejsca”, biblioteka pedagogiczna może spełnić te warunki.

ZAMIESZKIWANIE
____________________________________________________________

Las jako dom, dom jako las. 
O połączeniu technologii i pamięci

mgr Magdalena Zych, Muzeum Etnografi czne w Krakowie

Puszcza Sandomierska wraz z okolicami nadwiślańskimi stanowiła wyraziste i z czasem 
zmityzowane miejsce zauważanej odrębności kulturowej. Z jednej strony narracje kra-
joznawcze i etnografi czne, a dziś także marketi ngowe, próbowały uchwycić jej specy-
fi kę, z drugiej zaś strony praktyki mieszkańców wymykały się narracyjnym schematom. 
W czasie gdy kontekst globalizacji powoduje, że lokalność nabiera nowych znaczeń pora 
powrócić do refl eksji na temat żywotności źródła tej kultury i współczesnych możliwości 
jej poznania. Na przykładzie praktyk budowy drewnianego domu w jednym z miejsc daw-
nej Puszczy Sandomierskiej przedstawię rolę technologii budowlanej w pracy z pamięcią.
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Kiedy w piecu rośnie chleb – o sensorycznym doświadczaniu przestrzeni

inż. Małgorzata Wilczyńska-Mazur, Fundacja Brama Karpat

Przestrzeń, która nas otacza oraz ta, którą tworzymy, może być postrzegana wielowy-
miarowo. Każdy korzysta z posiadanych zmysłów w różnych proporcjach i za ich pomocą 
odbiera świat. To, co jesteśmy w stanie wychwycić z danej przestrzeni, zależne jest od 
tego, z jakim nastawieniem oraz z jakimi zasobami do niej podejdziemy. Kreując otocze-
nie możemy korzystać ze wszystkich zmysłów: wzroku, węchu, słuchu, smaku i dotyku. 
Sieć powiązań między nimi pozwala na uchwycenie ponadczasowości zwykłych zdarzeń 
oraz nadanie im głębszego sensu. Mózg koduje w pamięci zarówno obrazy, jak i zapachy, 
dźwięki, czy całe melodie, smak, a także fakturę przedmiotów czy ciepło drugiej ręki. Daje 
swoistą przestrzeń, którą będąc dorosłym, nazywamy dzieciństwem. Jednocześnie po-
równując podejmujemy próby odtworzenia beztroskich kadrów dzieciństwa. Dzięki temu 
tworzymy nową przestrzeń dla nas samych oraz ludzi, z którymi zechcemy się nią dzielić.

Dom, w którym się odchodzi – o przestrzeniach umierania  
i dobrej śmierci na podstawie doświadczeń brytyjskich

dr Anna Sznajder, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Oddział w Krakowie

Celem prezentacji będzie próba interpretacji przestrzeni domu opieki jako miejsca oswa-
janego przez rezydentów i ich rodziny w procesie przygotowania się do umierania i do-
brej śmierci. Strategie oswajania przestrzeni przez znaki i symbole w pokojach rezyden-
tów są wspieranie przez instytucję domu opieki oferującą miejsce fizycznie bezpieczne, 
zapewniające całodobową obecność pracowników, oferującą wsparcie emocjonalne. 
Przestrzeń instytucjonalnej troski a przestrzeń osobista rezydenta splatają się w domu 
opieki na płaszczyźnie realnej i symbolicznej. Praktyki w tejże przestrzeni przejściowej 
zawieszone są między tym co prywatne i publiczne, gdzie granice zamazują się w wy-
niku obecności pracowników i innych rezydentów. Z chwilą wprowadzenia się nowego 
rezydenta do domu opieki rozpoczyna się proces tworzenia nowego miejsca we wspól-
nej przestrzeni. To miejsce bardzo osobiste, intymne, niepowtarzalne, a zarazem trwa-
jące do momentu śmierci rezydenta lub jego przeniesienia gdzie indziej. Jest to miejsce 
niedołężnienia, cierpienia, umierania, ale i miejsce spokoju, wspomnień, troski oferowa-
nej przez instytucję. Doświadczanie przestrzeni i miejsca w proponowanym opisie etno-
graficznym pokazuje wyraźnie, że akceptując je rezydent ma możliwość wejścia w nowe 
relacje z otoczeniem, a tym samym w różnorodność kontekstów i sposobów egzystencji 
w domu opieki. Instytucjonalne kreowanie przestrzeni troski stanowi zalążek do jej in-
dywidualnego udomowienia, bycia tu i teraz, choćby na krótko. W prezentacji omówio-
ne zostaną przykłady miejsc oswojonych na podstawie obserwacji terenowej w jednym  
z brytyjskich domów opieki. Próba odpowiedzi na pytanie na ile umieranie i śmierć można 
oswoić za pomocą udomowionej i odpowiednio przygotowanej przestrzeni, będzie finalną 
refleksją tej prezentacji.
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WYKŁAD
_______________________

EtnoStoria – pomiędzy wirtualną a rzeczywistą (oswojoną?) przestrzenią 
dziedzictwa lokalnego. Digitalizacja oddolna i geolokowanie zasobów 
dziedzictwa jako praktyki konstruowania i umacniania tożsamości lokalnej

dr Joanna Dziadowiec-Greganić, Fundacja ARTS

„Dziedzictwo kulturowe postrzegane jest jako spoiwo, które łączy jednostki i sprawia, 
że czują się częścią większej wspólnoty. To przeszłość pozwala jednostkom zrozumieć 
swoją teraźniejszość i ruszyć w kierunku przyszłości. W społeczeństwie sieciowym nie 
można jednak myśleć o dziedzictwie kulturowym oraz jego zachowaniu i utrzymaniu bez 
uwzględnienia procesów cyfrowych i systemów teleinformatycznych, jak również wpły-
wu jaki wywiera to na innowacje terytorialne” [Oliveira, Amaro, Melro 2020, s. 381]1. 
Stwierdzenie Lídi Oliveiry, Any Carli Amaro oraz Any Melro stało się punktem wyjścia dla 
rozważań podjętych w niniejszym wykładzie, które zawężone zostaną do przestrzeni dzie-
dzictwa lokalnego – wirtualnej i rzeczywistej oraz do współczesnych form jej odbierania, 
odkrywania, przeżywania, ponownego oswajania...

Obecnie pojawia się coraz więcej różnorodnych narzędzi do digitalizacji dziedzictwa, 
służących przede wszystkim jego promowaniu, pokazywaniu (wirtualne zwiedzanie zdi-
gitalizowanych muzeów i miejsc zabytkowych, tematyczne turystyczne szlaki kulturowe 
i inne). Pandemia przyspieszyła ten proces. Instytucje i organizacje otwierają swoje zasoby, 
a oferty, które tworzą, personalizowane są pod różnego typu odbiorców. Jak pokazują wy-
niki diagnozy przeprowadzonej przez prelegentkę na potrzeby projektu „Kooperatywa” re-
alizowanego przez Fundację ARTS w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 
Narodowego Instytutu Wolności (PROO-NIW), nadal jednak brak – i to nie tylko w Polsce 
– narzędzia dedykowanego bezpośrednio depozytariuszom: twórcom, użytkownikom i kon-
tynuatorom swojego własnego dziedzictwa chcącym je odkrywać, rozwijać, zachowywać, 
chronić, jak i żyć w nim, przekazywać dalej, czy wreszcie prezentować również szerszej gru-
pie odbiorców na własnych zasadach – tak jak je sami rozumieją i definiują, zwracając uwagę 
na to, co dla nich jest ważne. Biorąc pod uwagę owe kryteria, które wynikają dużo częściej 
z osobistych doświadczeń oraz bezpośrednio z mikrohistorii społeczności lokalnych jedno-
cześnie odsłania się różnorodność i wielowymiarowość dziedzictwa danego obszaru, które 
może być interpretowane i przedstawiane odmiennie w zależności od różnych grup i osób. 
Odwołując się do coraz bardziej popularnych i rozwijających się obecnie dziedzin jakimi 
są cyfrowa archiwistyka społeczna, cyfrowa genealogia, digitalizacja oddolna oraz cyfro-
wy storytelling dziedzictwa (digital heritage storytelling) a także szerszy trend mapowania 
i geolokalizacji kultury prelegentka pragnie otworzyć dyskusję czy narzędzia cyfrowe takie 
jak ogólnodostępne aplikacje mobilne mogą być traktowane jako praktyki konstruowania 
i umacniania tożsamości lokalnej rozwijające jednocześnie nową formę partycypacyjnej, 
obywatelskiej i odpowiedzialnej ochrony dziedzictwa w działaniu. Powyższe zagadnienia 
przybliżone zostaną głównie na przykładzie prototypu crowdsourcingowej aplikacji mobil-
nej EtnoStoria, której prelegentka jest pomysłodawczynią i współtwórczynią w ramach wy-
mienionego powyżej projektu „Kooperatywa”. Aplikacja przeznaczona jest do samodzielnej 
inwentaryzacji, archiwizacji, digitalizacji, storytellingu oraz upowszechniania dziedzictwa. 

1 Tłum. własne



6

OSWAJANIE
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Budowanie z żywych drzew i życie wśród drzew 
– relacja z autorskich badań terenowych

mgr Kinga Wygnaniec, Uniwersytet Jagielloński

Zamieszkiwanie, budowanie były jednymi z motywów, które pchnęły mnie do prowadze-
nia badań w perspektywie nieantropocentrycznej. Zainteresowałam się działalnością rze-
mieślnika, który buduje schronienia z wikliny, ale także z rosnących wierzb. W mojej pracy 
badałam relację budującego z żywym, oddychającym, stającym się na swoje własne spo-
soby „materiałem”. Zajmowałam się też samymi konstrukcjami: znaczeniami jakie są w nich 
zawarte, jak i tymi, które ujawniają się w sposobach ich użytkowania. Zwróciłam uwagę na 
wspólne – międzygatunkowe zamieszkiwanie. Idąc tropem Heideggera z „Budować, miesz-
kać, myśleć” dotarłam do analizy samego procesu budowania z wierzb jako nie-tylko-ludz-
kiego wkładu w kształtowanie przestrzeni. Tym tropem dotarłam też do przemyśleń na 
temat krajobrazu jako takiego i ludzkiego oraz nie-ludzkiego wkładu w jego powstawanie. 
W tym miejscu zaskakująco zgodnie brzmią relacje z moich badań i propozycja czasowego 
rozumienia krajobrazu u Tima Ingolda. Proponuję rozszerzenie sposobu myślenia o semiozie 
w świecie podsuwając hipotezy z „How Forests Think” Eduardo Kohna. Jednakże ostrożnie 
i z pietyzmem przekazuję też interpretacje, którymi podzielił się ze mną mój partner tere-
nowy – wierzbowy twórca Jarek Gąska. W moim wystąpieniu chciałabym krótko opowie-
dzieć o tym rzemiośle, przedstawić same wierzbowe konstrukcje, proces ich powstawa-
nia, nadawania im znaczeń i zwrócić uwagę na życia, które się w nich odbywają.

Kontrpomniki. Studium przypadku Mauzoleum w Wałbrzychu

Kaja Krawczyk, Uniwersytet Jagielloński

Źródłem dla wystąpienia są ćwiczenia terenowe studentów IEiAK UJ, mające miejsce w maju 
2022 roku. W ich trakcie zajmowałam się wielokontekstową przestrzenią Mauzoleum w Wał-
brzychu, które w miarę biegu historii skumulowało w sobie mnogość kontrastujących znaczeń. 
Mauzoleum powstało w latach 1936-1938 według projektu Roberta Tischlera. Początkowo 
miało upamiętniać mieszkańców Wałbrzycha poległych w I wojnie światowej, ale pomysł 
nie został zrealizowany. Powrócono do niego dopiero po przejęciu władzy przez parti ę na-
zistowską. Nowy projekt, dofi nansowany przez Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 
(Niemiecki Związek Ludowy Opieki nad Grobami Wojennymi), honorował Ślązaków poległych 
na frontach I wojny światowej, ofi ary katastrof przy pracy oraz lokalnych działaczy ruchu 
nazistowskiego. Mimo swoich konotacji obiekt przetrwał II wojnę światową oraz okres po-
wojenny, choć jego wyposażenie uległo zniszczeniu bądź grabieży. Do lat siedemdziesiątych 
służył mieszkańcom Wałbrzycha jako popularne miejsce rekreacji. Organizowano tu miejskie 
wydarzenia, powstawały też różne koncepcje rewitalizacji Mauzoleum i jego otoczenia. Z cza-
sem jednak nastąpiło kolejne przesunięcie znaczenia tego miejsca dla lokalnej społeczności. 
Trudno ustalić tego początek i przyczynę, ale Mauzoleum nabrało negatywnych konotacji 
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przestrzeni okultystycznej (szczególnie nazistowskiej) lub ogólnie niebezpiecznej i opuszczo-
nej. Obecnie, mimo prób ze strony niewielkiej grupy mieszkańców, popada w coraz większą 
ruinę i zapomnienie. Analiza tego konkretnego przypadku posłuży jako punkt wyjścia i od-
niesienia dla przedstawienia różnych koncepcji z zakresu przestrzeni na interdyscyplinarnym 
styku historii i antropologii. Przez wzgląd na pokrywające budynek graffiti, szczególna uwaga 
zostanie poświęcona kategorii kontrpomnika. Postaram się rozważyć, czy ta idea w praktyce 
pozwoliłaby przedłużyć żywotność wałbrzyskiego Mauzoleum.

WYKŁAD
_______________________

Etnografia ucieleśniona, uczestnictwo i współdziałanie  
w badaniach dziedzictwa

dr Maria Małanicz-Przybylska, Uniwersytet Warszawski

My, etnografowie, bardzo często w naszych badaniach ograniczamy się do dwóch najpo-
pularniejszych metod terenowych, mianowicie do prowadzenia wywiadów etnograficz-
nych oraz obserwacji uczestniczącej. Tymczasem wydaje mi się, że w niektórych przy-
padkach poszerzenie pola etnograficznej aktywności może dać znakomite efekty, przede 
wszystkim poszerzyć nasze rozumienie i postrzeganie danego zagadnienia. Dlatego też 
w trakcie swojego wystąpienia postaram się opowiedzieć o różnych metodach i sposo-
bach aktywnego angażowania się w badania etnograficzne. Skupię się przede wszystkim 
na współdziałaniu i współuczestnictwie, na podzielaniu doświadczeń społecznych, na ani-
macji oraz na autoetnografii. Prezentację różnych podejść metodologicznych postaram 
się ilustrować przykładami z własnych badań terenowych. Przykłady te będą dotyczyć 
przede wszystkim badania dziedzictwa i szeroko pojętej kultury tradycyjnej.

WYKŁAD
_______________________

O zapuszczaniu korzeni i przywracaniu pamięci w Mieście Odzyskanym. 
Przypadek Kołobrzegu 

dr hab. Monika Golonka-Czajkowska, prof. UJ

Czy da się wymyślić miasto z kilkusetletnią historią „od nowa”? Co z tzw. trudnym dzie-
dzictwem mogą zrobić jego spadkobiercy? Jak z obcej przestrzeni uczynić swoje miejsce 
na Ziemi? Strategii indywidualnego i społecznego radzenia sobie z tego rodzaju proble-
mami może być wiele, o czym przekonują współcześnie rozmaite praktyki podejmowa-
ne przez mieszkańców wielu miast Ziem Zachodnich. W przypadku Kołobrzegu proces 
społecznego zakorzeniania, rozpoczęty wraz z przyjazdem pierwszych osadników wiosną 
1945 r. przechodzi obecnie kolejną fazę, związaną z żywiołową rozbudową miasta jako 
międzynarodowego centrum turystycznego. Sytuacja ta sprzyja rozwojowi ekonomicz-
nemu uzdrowiska, jednocześnie prowokuje jednak stałych mieszkańców do poszukiwa-
nia dla siebie nowych formuł tożsamościowych. Skomplikowane, przez lata „nieobecne” 
dzieje przedwojennego Kolberga stają się dla wyobraźni społecznej młodszych generacji 
kołobrzeżan tworzywem do konstruowania własnej, nowej historii miasta.
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KORZENIE
__________________________________________

Zrzeszenia pszczelarskie w powiecie 
tarnobrzeskim na przestrzeni minionych stu lat

mgr Maria Pałkus

Rok 2022 obchodzony jest w Tarnobrzegu jako Rok Pszczelarzy z racji 100. rocznicy utwo-
rzenia tu w 1922 r. Powiatowego Towarzystwa Pszczelniczego. W ciągu 100 lat orga-
nizacje pszczelarskie zmieniały swe nazwy i zasięg – od miejscowych związków, przez 
powiatowe, i aktualnie istniejący rejonowy, aż po wojewódzki (w latach 70. i 80. XX w.). 
Zastanowię się, jakie tego były przyczyny i skutki. Ukazane zostaną lata świetności tar-
nobrzeskiego związku i jego cienie. Zarysowane także zostaną sylwetki wybitnych tarno-
brzeskich działaczy (Józef Chalcarz, Wojciech Rawski, Antoni Sondej, Ryszard Gryszun) 
i ich dorobek oraz wpływ na działalność związku pszczelarzy.

„Przeszłość przyszłości”. Zbiory Muzeum Narodowego 
Ziemi Przemyskiej jako materialni świadkowie dziedzictwa regionu

mgr Sylwia Ryznar-Góra, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej zostało utworzone dzięki Kazimierzowi Marii Osiń-
skiemu, który pod koniec XIX wieku zaczął kolekcjonować wszelkie rzeczy wartościowe 
dla przemyślan – przedstawicieli narodu polskiego, ukraińskiego i żydowskiego. W wyni-
ku działań jego i innych pasjonatów kilkanaście lat później Towarzystwo Przyjaciół Nauk 
w Przemyślu mogło zaprezentować pierwsze zbiory, a mieszkańcy miasta zarażeni misją 
zachowania dziedzictwa regionu dla późniejszych pokoleń oddawali rodzinne pamiątki do 
muzealnego zbioru. Nierzadko były to przedmioty posiadające większą wartość senty-
mentalną niż historyczną, jednak doskonale prezentujące charakter i wartości ówczesne-
go społeczeństwa. Eksponaty, które Osiński wciągał do inwentarza, początkowo mogły 
wydawać się dość specyfi czne, jednak z czasem stawały się dowodem niezwykłej intuicji 
kustosza. Doskonałym przykładem są dzwony kościelne z regionu, które podczas I Wojny 
Światowej miały być przetopione na lufy armatnie, ale dzięki działaniom Kustosza wiele 
z nich zostało ocalonych, a niektóre możemy oglądać w Muzeum Dzwonów i Fajek. Uzy-
skane zbiory starano się dokładnie chronić: podczas II Wojny Światowej eksponaty przed 
nieprzyjacielem ukryto w domach prywatnych pracowników Muzeum. Czasy powojenne, 
choć przyniosły wiele dobrych zmian dla samego Muzeum, kazały się zmierzyć z innym, 
bardzo ważnym zadaniem – stworzeniem kolekcji, która będzie dokumentować zanikające 
lokalne tradycje, szybko odchodzące w niepamięć i podlegające zniszczeniu. Koniecznym 
też stało się chronienie pamięci o społeczności żydowskiej i ukraińskiej, które po wiekach 
wspólnej egzystencji zostały wymordowane lub zmuszone do opuszczenia miasta i okolic. 
Zabiegi te polegały nie tylko na zabezpieczaniu z opuszczonych terenów wartościowych 
eksponatów, ale też z dokumentacją zanikającej kultury niematerialnej. Na podstawie 
tych działań został opracowany szereg wystaw i działań kulturalnych, a nawet kolejnych 
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oddziałów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, pokazujących niezwykłą tradycję 
i historię kształtującą dziedzictwo regionu, która dla współczesnych mieszkańców nie jest 
wcale oczywista, jednak potrzebna do budowania więzi ze społecznością lokalną.

Muzeum, do którego chce się wracać. Oswojona przestrzeń muzealna

mgr Elżbieta Skromak, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

Celem artykułu jest omówienie problematyki związanej z tworzeniem w muzeum przyja-
znego miejsca z udziałem i dla lokalnej społeczności oraz podkreślenie roli kolekcji, wystaw, 
wydarzeń, które oprócz funkcji edukacyjnych mają wpływ na budowanie i wzmacnianie 
tożsamości regionalnej. Kreowanie przestrzeni muzealnych umożliwiających i ułatwia-
jących gościom muzealnym utożsamienie się z miejscem, z którego sami pochodzą lub 
związana jest z nimi ich rodzina, czy bliscy etc. jest istotnym wyzwaniem dla muzealników. 
Ważnym czynnikiem wspomagającym tworzenie kolekcji, ekspozycji, wydarzeń muzeal-
nych oddziałujących na społeczności lokalne jest partycypacja. Czy jest jednak wystar-
czająca do stworzenia miejsca, do którego chętnie się powraca? Podstawowe pytanie, 
jakie przyświeca podjętym dociekaniom odnosi się do cech ekspozycji. Czym powinna 
wyróżniać się wystawa, aby stała się „oswojoną”, przyjazną przestrzenią dla zwiedzają-
cego? Artykuł przybliży fenomen muzealnych inicjatyw, które pozwalały gościom w mu-
rach muzeum odczuwać domową atmosferę i powracać myślami do rodzinnego domu. 
W rozważaniach szczegółowej analizie poddano wybrane wystawy, w tym etnografi czne, 
na przykładzie Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.

STRATEGIE
__________________________________________

Kolonizatorzy nowej rzeczywistości 
– Internet wobec jednostki i jej świata

Weronika Woyciechowska, Kajetan Kowalik, Uniwersytet Jagielloński

W naszym wystąpieniu chcielibyśmy przedstawić problem konceptualizacji przestrzeni 
Internetu, jako rzeczywistości będącej odbiciem świata realnego, ale posiadającego fun-
damentalne różnice i nowe, wcześniej niespotykane mechanizmy. Przestrzeń ta oparta 
będzie na decentralizacji i możliwości podróżowania po niej poprzez hiperłącza. Te po-
łączenia tworzyć będą sieć (stąd też pochodzi nazwa World Wide Web), w której każdy 
użytkownik będzie mógł się zarówno zgubić, jak i odnaleźć. Na bazie tej koncepcji sieci 
powstają nowe koncepcje współczesnych struktur społecznych – społeczeństwa siecio-
wego (ang. network society). Termin został ukuty w pierwszej połowie lat 90. przez Jana 
van Dijka i Manuela Castellsa i w najprostszym ujęciu oznacza strukturę społeczną opartą 
na komunikacji poprzez nowe (i „nowe nowe” – Internet) media. Dzięki szybkiemu rozwo-
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jowi i powszechnemu dostępowi Internet staje się nową „protezą”, wydłużeniem naszych 
organizmów dającym możliwości poszerzenia opcji komunikacji poprzez monumentalne 
skrócenie czasu i odległości pomiędzy nadawcą a odbiorcą. Nie tylko czasoprzetrzenne 
prawidła zostają złamane – nowe algorytmy usprawniające dobór (pośród milionów po-
stów) treści pod nasz odczytany „profil” na nowo definiują grupę docelową informacji. 
Z jednej strony pojawia się wygoda – ktoś za nas filtruje i podaje „na talerzu” dane, które 
nas mogą zainteresować, z drugiej – treści nam podane można manipulować (patrz: Cam-
bridge Analytica i manipulacja wyborcami w USA). Te same algorytmy będą ograniczały 
widoczność firm, artystów, producentów niegotowych zapłacić za podwyższenie swojej 
„widoczności” w sieci. Ich twórczość nie dotrze do wielu, bo będzie o wiele rzadziej się 
pojawiać – wygrywać z nią będzie ten, kto zapłaci za „wyświetlenia”. Ponadto poruszymy 
problem uwagi i atencji (jako najcenniejszej waluty w sieci) oraz kwestie kreowania swojej 
tożsamości w tej nowej przestrzeni.

Bezpieczeństwo przestrzeni lokalnej. Uwagi administracyjno-prawne

dr hab. Dominik Tyrawa, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Przestrzeń lokalna może być definiowana na wiele sposobów. Jednym z nich jest ujęcie 
z zakresu prawa administracyjnego. To ta gałąź prawa definiuje pojęcie samorządu lokal-
nego, samorządowej wspólnoty lokalnej, przestrzeni pozostającej w swoistym zarządzie te-
goż podmiotu, jak i zadań, które będą z tym związane. Efektywne i właściwe wykonywanie 
zadań z tego zakresu wymaga precyzyjnych rozwiązań prawno-administracyjnych. Tylko 
w ten sposób realizowane jest bezpieczeństwo lokalne. Opracowanie to ma zaprezentować 
wieloaspektowość pojęcia bezpieczeństwa w przestrzeni lokalnej z wykorzystaniem przede 
wszystkim dorobku doktryny i judykatury z zakresu prawa administracyjnego, z uwzględ-
nieniem właściwego działania różnych podmiotów, które współzarządzają tą przestrzenią.

Mój osobisty kapitał społeczny – wniesiony, zastany, osiągany

dr Joanna Dyrda-Muskus, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Budowanie relacji w przestrzeni osobistej, społecznej i zawodowej to umiejętność, którą 
rozwija się słuchając innych, korzystając z ich doświadczenia i wiedzy, a także pomagając 
i współdziałając. Takie działania tworzą klimat, sprzyjają zjawisku nazywanemu terminem 
naukowym z pogranicza socjologii i politologii – kapitałem społecznym. Przyjmuje się, 
że wysoki poziom kapitału społecznego sprzyja współpracy i kształtowaniu pozytywne-
go klimatu, w tym organizacyjnego. Teorie kapitału społecznego próbują wskazać me-
chanizmy, dzięki którym następuje współpraca, a w przestrzeni społecznej, postrzeganej 
również jako przestrzeń zamieszkania i przebywania, samoistnie zachowany zostaje ład 
społeczny. Samoistnie to znaczy bez zastosowania przymusu. W koncepcji P. Bourdieu 
kapitał społeczny danej przestrzeni jest tworzony przez funkcjonujących w nim aktorów, 
przestrzeń ta ma zdefiniowane granice, a aktorzy zajmują w polu przestrzeni konkretne 
pozycje i tworzą sieć relacji zarówno pomiędzy sobą, jak i między poszczególnymi pozy-
cjami. Przyjmuję, że mój kapitał społeczny jest moim zasobem indywidualnym, jednakże 
uwarunkowanym przestrzenią, w której żyję. Zadaję pytanie, czy ja jako jednostka mam 
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wpływ na wielkość i jakość kapitału społecznego, który mnie otacza? Czy wchodząc 
w nową przestrzeń, za każdym razem, jak twierdzi James S. Coleman, powinnam podzielać 
funkcjonujący w tej przestrzeni system wartości, norm i reguł działania? Czy istnieje ogól-
ny mechanizm konstruujący powiązania społeczne między aktorami społecznymi w każdej 
przestrzeni zamieszkania i przebywania?

WYKŁAD
_______________________

Przestrzeń sakralna czy świecka? Przypadek Pałacu Kultury 
i Nauki w Warszawie

dr hab. Elżbieta Przybył-Sadowska, prof. UJ

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych w kulturze sposobów oswajania i porządkowa-
nia przestrzeni jest nadanie jej oznaczeń sakralnych. Przestrzeń oznaczona jako sakralna 
staje się bezpieczna, a zatem „znana” i „swojska”, jednak wyłącznie dla użytkowników kul-
tury, w obrębie której dana religia funkcjonuje. Poza tym kontekstem jej sens jest trudny, 
albo wręcz niemożliwy do odczytania. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie stanowi cieka-
wą próbę zastosowania oznaczeń zbliżonych do symboliki religijnej w celu wzmocnienia 
przekazu o istotnym znaczeniu budowli. Jednocześnie symbolika ta pozostaje trudna lub 
nawet niemożliwa do uchwycenia dla większości odbiorców. Podczas wykładu pokazane 
zostaną sposoby „sakralizacji”, jakimi posłużono się podczas budowy Pałacu wraz z odnie-
sieniami do ich źródeł. 

MAPOWANIE
__________________________________________

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli 
jako „drugi dom” dla uczestników 
amatorskich grup artystycznych

mgr Marek Gruchota, Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli

Siedemdziesiąt lat działalności Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli skupiło w obrę-
bie jednej przestrzeni pokolenia artystów amatorów realizujących swoje pasje, niekiedy też 
rozpoczynających w ten sposób drogę do uzyskania profesji i wykształcenia artystycznego. 
Często słyszę z ich ust: „To jest mój drugi dom” czy „Pachnie jak zawsze”. Takie stwierdzenia 
przywołują porównania z pozytywnie kojarzonym domem rodzinnym. Jest to efekt wspól-
nych i indywidualnych doświadczeń oraz wyobrażeń wokół przestrzeni ośrodka kultury, 
stającej się stopniowo przestrzenią oswojoną. Tematem wystąpienia jest analiza pozyska-
nych w ankietach wypowiedzi stalowowolan uczestniczących w pracy artystycznej prowa-
dzonej w Miejskim Domu Kultury.
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Przestrzeń mieszkalna /przestrzeń sceniczna. 
Symbole i znaczenia w choreografii tańców ludowych

mgr Paulina Nowak, Pina Dance Choreografia

Przestrzeń sceniczna to strefa prezentacji różnych wykonawców, aktorów, śpiewaków, 
tancerzy lub muzyków. Obrzędowość i życie codzienne wpaja nam role przy różnych 
okolicznościach i uroczystościach. Scena jest pojęciem często abstrakcyjnym, gdyż poza 
znaną nam oznaczoną przestrzenią teatralno-widowiskową odnajdujemy ją w życiu co-
dziennym. Ta przestrzeń może być modelowana przez różne procesy i uzgadniać posta-
wy tworzone przez pokolenia. Przestrzeń sceniczna to przestrzeń, w której aktorzy stają 
przed publicznością i mierzą się z nią, a pierwszą scenerią w przestrzeni scenicznej jest 
dom. Moim celem jest zreferowanie wpływu środowiska na kształt i rozwój ruchu w ciele 
poprzez analizę zwyczajów i obrzędów w aspekcie muzyczno-tanecznym.

 
Dom – aspekt psychologiczny przestrzeni mieszkalnej 
i jej projektowania

dr Grzegorz Kida, Katolicki Uniwersytet Lubelski

W wystąpieniu będzie przedstawione z punktu widzenia psychologii środowiskowej 
pojęcie domu mieszkalnego w kontekście funkcji przestrzeni osobistej i zachowań te-
rytorialnych. Ukazany zostanie też aspekt projektowania środowiska mieszkalnego 
i odpowiedniego wykorzystywania przestrzeni w domu, kwestia sąsiedztwa i poczucia 
wspólnoty lokalnej. Słowo „dom” bywa uważane za jedno ze „słów-kluczy” kultury peł-
niących funkcje bezpośrednie i metaforyczne, dzięki którym przenoszone zostaje na 
szerszy krąg faktów społecznych. Łacińskie „domus” to zarówno dom, mieszkanie, ale 
także rodzina, gospodarstwo, ojczyzna. Zachowanie się człowieka w przestrzeni może 
być zrozumiałe jedynie wtedy, gdy uwzględni się je w aspekcie wielopoziomowej analizy 
uwarunkowań. E.T. Hall wyróżnia w związku z tym dziedzinę psychologii nazywaną pro-
ksemiką (proximity – bliskość, sąsiedztwo), związaną z obserwacją i teorią użycia ludz-
kiej przestrzeni – „wyspecjalizowanego wytworu ludzkiej kultury”. Najbardziej znanym 
w świecie, a jednocześnie najbardziej dojrzałym modelem teoretycznym projektowania 
architektonicznego, opartym na psychologicznych założeniach zachowania się ludzi jest 
koncepcja syntezy formy Alexandra. Model Alexandra zbudowany jest na założeniu, że 
każdy człowiek jest w istocie rzeczy projektantem i że każdy ma określone, własne wzo-
ry. Każdy podejmuje decyzje projektowe, niezależnie od tego, w jakim stopniu wzory te 
są informacyjnie poprawnie zorientowane.
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WYKŁAD
_______________________

Przestrzeń oswojona w bajkach ludowych

dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS

Oswojenie przestrzeni bajek ludowych odzwierciedla tradycyjne sposoby uporządkowania 
świata: wydzielenie w nim sfer sacrum i profanum oraz orbis interior i orbis exterior, a także 
kontrolowane (w miarę możliwości, tradycyjnymi sposobami) utrzymanie międzysferycz-
nych granic i ich bezpieczne wielokierunkowe przekraczanie. Świat bajkowy wykorzystuje 
zarazem kilka ciekawych strategii oswajania, wśród których wymienić można: „wszędzie 
i nigdzie”, wędrówkę i powrót, udział postaci z boskiego sacrum, pomoc wdzięcznych 
zwierząt i magicznych pomocników, walkę z potworem z „tamtego świata”, poddanie się 
śmierci czy wreszcie użycie magicznego słowa i komizm. Pozytywne rozwiązanie fabuły 
pokazuje, że oswajanie to przyniosło pozytywny skutek. Czy jednak na pewno?


