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PREAMBUŁA 

Regionalizację Polski przeprowadziło dotychczas wielu geografów (np. A. Rehman, 

L. Sawicki, S. Lencewicz, J. Kondracki, A.  Richling;  geologów (np. A. Żelaźniewicz, J. Żaba,  

K. Żytko i inni, ), geobotaników (np. J. Szafer, S. Pawłowski, W. i J. M. Matuszkiewicz, J. Plit). 

Badacze Ci stosowali różne kryteria i metody wyodrębnienia regionów. Kryteria te nawiązują 

do podziałów regionalnych Europy. Obecnie, głównie w środowisku geografów, toczy się 

ożywiona dyskusja nad potrzebą aktualizacji i uszczegółowienia podziałów regionalnych 

Polski (regionalizacja geologiczna, fizycznogeograficzna, historyczno-kulturowa, 

etnograficzna, etc.). Dzisiejsze analizy obowiązujących podziałów skłaniają do wniosków, że 

konieczne jest uporządkowanie wielu nowych informacji, przy jednoczesnej modyfikacji 

dotychczasowych podziałów.  
 

Dyskusja ta silnie ożywiła się w związku z rozpoczęciem prac nad audytami krajobrazowymi 

wprowadzonymi mocą tzw. „ustawy krajobrazowej” (2015). W początkowych założeniach 

zakładano, że wydzielanie krajobrazów będzie przebiegało w obrębie mikroregionów. 

Zintensyfikowało to przygotowania środowiska polskich geografów do opracowania takiej 

procedury. Późniejsze formalno-prawne uwarunkowania sprawiły, że zdecydowano  

o przeprowadzeniu identyfikacji krajobrazów w obrębie granic mezoregionów. Fakt ten nie 

zamyka jednak potrzeby przeprowadzenia procedury podziału Polski na jednostki niższego 

rzędu, a wręcz przeciwnie, zaistniałe utrudnienia paradoksalnie wzmacniają taką 

konieczność. Podczas posługiwania się dużo bardziej szczegółowymi materiałami źródłowymi 

oraz doskonalszymi technikami i narzędziami (w tym GIS) ujawniono bowiem wiele 

nieścisłości i niedoskonałości istniejących podziałów.  
 

Przygotowanie merytoryczne środowiska geografów i geologów, a także architektów 

krajobrazu z wielu ośrodków w Polsce do podjęcia tego wyzwania jest bardzo dobre. Wynika 

ono z dotychczasowych, niezależnych prób weryfikacji i uszczegółowiania istniejących 

podziałów w różnych obszarach Polski, a także jest efektem silnego zaangażowania wielu 

zespołów akademickich w konsultowanie zapisów rozporządzenia do tzw. „ustawy 

krajobrazowej”. W toczących się obecnie dyskusjach geografowie fizyczni deklarują pełną 

gotowość do aktualizacji regionalizacji fizycznogeograficznej i wzbogacenie jej o kolejny, 

niższy szczebel – mikroregiony. Nowym wyzwaniem dla antropogeografów i kartografów, 

związanym z audytem, było także opracowanie regionalizacji historyczno-kulturowej Polski 

(Plit J., Plit F., 2015, 2016). Założenia i efekty tej regionalizacji powinny także stać się 

zaczynem powszechnej naukowej dyskusji. 

Liczymy, iż interdyscyplinarny charakter konferencji będzie twórczym wkładem naszego 

środowiska w doskonalenie obecnych procedur regionalizacyjnych. Oczekujemy również, że 

przyczyni się do konsolidacji środowisk geografów, geologów, architektów krajobrazu wokół 

problematyki krajobrazowej, jako wspólnej płaszczyzny badawczej.  
 

Celem konferencji jest zatem dyskusja nad potrzebą weryfikacji dotychczasowych podziałów 

regionalnych, przedstawienie koncepcji i metodyki (źródła, materiały, kryteria) a także 

prezentacja konkretnych propozycji i rozwiązań regionalizacyjnych. Równie ważnym celem 

będzie wskazanie na aktualne możliwości praktycznego wykorzystania procedury i efektów 

regionalizacji. 

 



 

RAMOWY PRZEBIEG KONFERENCJI 

 11 maja godz. 10.00-18.00 

 10.00-10.30 otwarcie konferencji – wystąpienia oficjalne przedstawicieli Komitetu 

Naukowego 

 11.00-12.30 –  Sesja plenarna  

 12.30-13.00 –  Przerwa  

 13.00-14.30 –  I sesja referatowa 

 14.30-15.30 – Obiad 

 15.30-17.00 – II sesja referatowa 

 17.00 - 18.00 – Dyskusja 

 19.00.... Uroczysta kolacja 

 

 12 maja godz. 8.00-20.00 Sesja terenowa po Wyżynie Częstochowskiej  

Trasa: Sosnowiec-Olsztyn-Góra Biakło-Góry Towarne-Lelów-Sosnowiec 

Kolacja w plenerze 

 

 13 maja godz. 9.00- 15.00 –  Sesja młodych badaczy – WNoZ UŚ 

 9.00-12.00 – Sesja referatowa młodych badaczy  

 12.00-13.00 – Sesja posterowa 

 13.00-14.00 – Obiad 

 14.00-15.00 – Dyskusja końcowa 

 15.00 – Zakończenie konferencji 

KOSZTY KONFERENCJI: 

 Całkowita opłata konferencyjna dla członków KKK PTG i PAEK: 450 zł 

 Całkowita opłata dla pozostałych uczestników: 550 zł 

 Całkowita opłata dla doktorantów i studentów: 300 zł 

 Opłata za udział tylko w sesji młodych badaczy (13 maja): 50 zł 

CENA CAŁKOWITA OBEJMUJE:  

 koszty organizacyjne,  
 materiały konferencyjne w tym książka abstraktów,  
 trzy obiady,  
 bankiet w dniu 11 maja, 
 kolacja w plenerze (ognisko) – w dniu 12 maja,  
 bufety kawowe,  
 całodzienna sesja terenowa po Wyżynie Częstochowskiej. 

 
UDZIAŁ W SESJI MŁODYCH BADACZY (JEDEN DZIEŃ, 13 MAJA) OBEJMUJE:  

 koszty organizacyjne,  

 materiały konferencyjne,  

 bufet kawowy,  

 obiad w dniu 13 maja. 

 

  



 

CENA NIE OBEJMUJE:  
 
noclegów oraz kosztów związanych z późniejszą publikacją artykułów w Pracach Komisji 
Krajobrazu Kulturowego oraz w Problemach Ekologii Krajobrazu. 
 
Lista rekomendowanych hoteli zostanie podana w Komunikacie 2; sekretariat konferencji 
udzieli wszelkiej pomocy przy rezerwacji hoteli. 
 
WAŻNE TERMINY: 

 nadesłanie zgłoszenia i streszczenia: 28 lutego 2017 

 kwalifikacja wystąpień na podstawie streszczeń: 15 marca 

 dokonanie wpłaty konferencyjnej: 30 marca 2017 

 15 maja 2017 - złożenie artykułów do redakcji PKKK i PEK 

 30 maja 2017 -  kwalifikowanie tekstów do recenzji 

 publikacja po pozytywnej procedurze peer review oraz dwóch recenzjach w systemie 

double-blind – planowane numery 36 i 37 Prac Komisji Krajobrazu Kulturowego  

oraz kolejny numer Problemów Ekologii Krajobrazu – koniec 2017 r. O przynależności 

artykułów do wydawnictwa zdecyduje Kolegium Redakcyjne obu czasopism. 

 

 

 


