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Założenia programowe
Sieć terenów chronionych odgrywa kluczową rolę w ochronie bioróżnorodności Ziemi, co ma oczywiste znaczenie 

dla przyszłości ludzkości. W tym sensie nawet najściślej chroniony i zupełnie niedostępny obszar może pełnić 

doniosłą rolę społeczną. Kiedy jednak mówimy o „funkcjach społecznych” terenów chronionych, mamy na myśli 

oddziaływania bezpośrednie, wynikające z interakcji między danym obszarem a ludźmi, którzy go odwiedzają lub 

w nim żyją. To właśnie miał na względzie Ulisses Grant proklamując, że Park Narodowy Yellowstone powstaje dla 

radości i pożytku ówczesnego społeczeństwa amerykańskiego.

W ciągu ubiegłych 150 lat system terenów chronionych nie tylko niebywale się rozwinął, ale i wewnętrznie 

zróżnicował. Wprowadzona przez IUCN klasyfikacja wyróżnia siedem podstawowych kategorii obszarów 

chronionych, różniących się między innymi rodzajem relacji z ludzkimi społecznościami – od całkowicie 

zamkniętych do użytkowanych na zasadach zrównoważonej gospodarki.

150. rocznica niewątpliwie przełomowego wydarzenia, jakim było powstanie pierwszego w świecie parku narodowego, 
a także przypadająca w 2022 r. 90. rocznica utworzenia pierwszego w Polsce Parku Narodowego w Pieninach, 
zainspirowały nas do zorganizowania konferencji, której celem ma być przedyskutowanie współczesnych relacji między 
społeczeństwem a terenami chronionymi, z uwzględnieniem refleksji nad historycznym procesem ich kształtowania.

Proponowany zakres tematyczny konferencji
Pod pojęciem społecznych funkcji terenów chronionych rozumiemy w szczególności:

• zabezpieczenie przestrzeni dla poprawy psychicznej i fizycznej kondycji ludzi;

• stworzenie warunków do działalności wychowawczej i dydaktycznej;

• dbałość o dziedzictwo kulturowe;

• poprawę jakości życia ludzi mieszkających na ich terenie i w najbliższym otoczeniu;

• kształtowanie kultury partycypacji w zarządzaniu środowiskiem przyrodniczym, poprzez współpracę

z samorządami, organizacjami społecznymi i grupami obywateli;

• kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za środowisko;

• wpływanie na jakość planowania przestrzennego;

• transgraniczną współpracę w ochronie przyrody.

Ze zrozumiałych względów konferencja skupiać się będzie na sprawach krajowych, ale liczymy także na wystąpienia 

ukazujące perspektywę międzynarodową oraz interesujące przykłady z innych krajów.

Typy i formy wypowiedzi
Zapraszamy do prezentowania zarówno opracowań naukowych jak i mających charakter eseju, refleksji, wspomnień, 

prezentacji stanowisk i poglądów, jeśli odnoszą się do: procesów, zjawisk, problemów, postaci i wydarzeń w szerszej 

perspektywie, nie tylko lokalnej. Przewidujemy wystąpienia w formie referatów, komunikatów i posterów.



Wydawnictwo
Dorobek konferencji zostanie opublikowany w formie wydawnictwa książkowego. Bliższe szczegóły w kolejnych 

komunikatach.

Uczestnicy
Na konferencję zapraszamy naukowców, praktyków, działaczy organizacji społecznych, przedstawicieli instytucji 

rządowych i samorządowych, publicystów – wszystkich zainteresowanych omawianą problematyką.

Konferencja odbędzie się w dniach:

18-19 marca 2022 r.
w salach Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie,
Al. Jana Pawła II 78

W zależności od liczby i tematyki proponowanych wystąpień obrady odbywać się będą podczas posiedzeń 

plenarnych lub w grupach roboczych.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w konferencji, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego  
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – LINK
Po wypełnieniu formularza dostaną Państwo automatyczne powiadomienie o jego wypełnieniu.

W przypadku propozycji wystąpień, termin zgłoszeń upływa 30 listopada 2021 r.

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń tak szybko, jak to jest możliwe. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 

wcześniejszego zamknięcia listy uczestników w wypadku napływu dużej liczby zgłoszeń.

Opłata konferencyjna wynosi: 300 zł i obejmuje materiały konferencyjne, wydawnictwo pokonferencyjne, a także 

poczęstunek podczas przerw. Dla studentów cena ulgowa 150 zł (bez materiałów i wydawnictwa).

Wpłaty na konto:
32 1750 0012 0000 0000 3662 4302
Oddział Akademicki PTTK w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 21/4, 31-026 Kraków

z adnotacją ‘konferencja’, prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia udziału, ale nie później niż do końca 

grudnia br. W kolejnych komunikatach będziemy informować o postępach w organizacji konferencji.

W czasie konferencji zaprezentowana zostanie specjalnie przygotowana wystawa posterowa o powstaniu 
Pienińskiego Parku Narodowego.

Z wyrazami szacunku, w imieniu Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego 

Piotr Dąbrowski

przewodniczący

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeleIWYCXBGjriHoQVID0VC39OAVGg8d2KFUZrmeBU-V1kaOQ/viewform


Rada Programowa
dr Maria Baranowska-Janota

prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak (UJ)

dr hab. Kinga Kostrakiewicz-Gierałt, prof. AWF 

dr Bożena Kotońska

dr hab. Zygmunt Kruczek, prof. AWF

dr hab. Mirosław Mika, prof. UJ 

prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk (UR)

prof. dr hab. Jan Wiktor (UEK)

Komitet Organizacyjny
dr Mikołaj Bielański (AWF)

dr Wojciech Biernacki (AWF)

dr Piotr Dąbrowski (KOP OA PTTK)

mgr inż. Krzysztof Karwowski (PPN)

dr inż. Małgorzata Szczepańska (COTG PTTK)

dr Bernadetta Zawilińska (UEK)

Organizatorzy konferencji
Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej  Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
Pieniński Park Narodowy

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK

Oddział Akademicki PTTK w Krakowie, Komisja Ochrony Przyrody (inicjator)

Uwaga: niniejszy komunikat może do Państwa trafić z różnych list adresowych. 

Z góry przepraszamy za ewentualne powtórzenia.

Wydział Turystyki i Rekreacji 
Akademii Wychowania 
Fizycznego w Krakowie

Strony internetowe organizatorów:
https://wtir.awf.krakow.pl
https://gap.uek.krakow.pl
https://www.pieninypn.pl
https://cotg.pttk.pl
https://oakrakow.pttk.pl 150yellowstone@gmail.com

e-mail:




