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Seminarium naukowe  
Wieś [od]nowa. 

Innowacyjne kierunki badań obszarów wiejskich w okresie globalnych wyzwań 
 

 

Wieś podlega w chwili obecnej różnym przemianom, które wynikają z oddziaływania różnych czynników 

mających źródła zarówno w przestrzeni globalnej jak i krajowej oraz regionalnej. W ostatnim okresie olbrzymie 

zainteresowanie wzbudzają konsekwencje pandemii Covid-19, zwłaszcza w zakresie fluktuacji ekonomicznych. 

Prowadzi to do zastanowienia nad przyszłością obszarów wiejskich w różnych regionach i wpływem obecnej 

sytuacji na szeroko rozumiane bezpieczeństwo środowiskowe i społeczne. Warto zastanowić się zatem nad 

kwestiami określenia megatrendów społecznych, gospodarczych, kulturowych i ich uwarunkowań oraz 

konsekwencji przestrzennych i miejscowych. Tworzą one bowiem zasadnicze wyzwania rozwojowe dla 

wszystkich interesariuszy rozwoju lokalnego. Nowe zjawiska wymagają podjęcia dyskusji nad innowacyjnymi 

kierunkami badań obszarów wiejskich w okresie globalnych wyzwań. Celem seminarium jest więc określenie jakie 

priorytety naukowe powinny towarzyszyć naukowcom w najbliższym czasie i jakich metod powinniśmy używać 

w rozwiązywaniu problemów badawczych. 

 
Miejsce spotkania: Hotel KRUK Swolszewice Małe ul. Borki 80, 97-213 Smardzewice 
Termin: 21-22 października 2021 r.  

 
 

PROGRAM SEMINARIUM 

 
DZIEŃ I   

11.00-11.30 Rozwój obszarów wiejskich - dylematy i wyzwania badawcze. 

Wprowadzenie do tematyki Seminarium 

Wójcik Marcin 

11.30-12.00 Wzory uczestnictwa obywatelskiego na wiejskich obszarach Europy w 

dobie globalizacji 

Starosta Paweł 

12.00-12.30 Geodesign - innowacyjne metody planowania przestrzennego 

obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem województwa 

łódzkiego 

Dmochowska-Dudek 

Karolina 

12-30-13.00 Dyskusja  

13.30-15.00 Obiad  

15.00-15.30 Postawy mieszkańców wsi wobec (współ)zarządzania w gminie Marks-Krzyszkowska 

Małgorzata 

15.30-16.00 Kapitał ludzki i społeczny jako determinanty rozwoju bazy noclegowej 

na obszarach wiejskich: studium województwa łódzkiego 

Leśniewska-Napierała 

Katarzyna, Tomasz 

Napierała 

16.00-16.30 Dostępność przestrzenna podstawowej opieki zdrowotnej na 

obszarach wiejskich województwa łódzkiego 

Jasion Angelika, Łukasz 

Lechowski 

16.30-18.00 Dyskusja  

19.00 Kolacja  
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DZIEŃ II 

  

8.00-9.00 Śniadanie  

9.30-10.00 Problematyka wykluczenia transportowego na obszarach wiejskich na 

przykładzie województwa łódzkiego 

Kowalski Michał, Paulina 

Kurzyk, Marta 

Borowska-Stefańska, 

Szymon Wiśniewski 

10.00-10.30 Dziedzictwo kulturowe wyludnionych wsi Warmii i Mazur. 

Identyfikacja, inwentaryzacja, ochrona 

Majewska Anna 

10.30-11.00 Winiarstwo (od)nowa - tradycja czy moda? Przypadek województwa 

lubuskiego  

Jeziorska-Biel Pamela, 

Katarzyna Leśniewska-

Napierała  

11.00-11.30 Dyskusja  

11.30-12.00 Wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców obszarów 

wiejskich w Polsce z środków Unii Europejskiej 

Wolski Oskar 

12.00-12.30 Nowe spojrzenie na przedsiębiorczość wiejską – próba 

konceptualizacji zjawiska 

Kulawiak Anita, Andrzej 

Suliborski 

12.30-13.00 Efekty projektu "Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów 

w Spycimierzu – ochrona i wzmacnianie tradycji 

Wojciechowska Jolanta 

13.00-13.30 Dyskusja  

13.30-14.30 Obiad  

14.30-15.00 Podsumowanie i zakończenie seminarium  

 


