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Szanowni Państwo,  
 

Stowarzyszenie "Grupa Inicjatywna Pod Prąd", ma zaszczyt zaprosić na IV ogólnopolską, 

interdyscyplinarną konferencję naukową pt. Osoba w przestrzeni, przestrzeń w czasie – konotacje 

ludzi, miejsc i czasów w drodze do poznania lokalnego dziedzictwa kulturowego, która odbędzie się 

w dniu 19 września 2020 r. w Suchedniowie.  

Proponowana tematyka konferencji wpisuje się w narodowy program obchodów stulecia 

odzyskania przez Polskę niepodległości przewidziany na lata 2017-2021 oraz zakres działań tegorocznej 

edycji Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Moja droga”. Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna „Pod 

Prąd” pragnie włączyć się w ten jubileusz, poprzez organizację kolejnego spotkania naukowego,  

w którym udział wezmą reprezentanci różnych ośrodków naukowych, badawczych i muzealnych.  

Temat konferencji nawiązuje w swoim założeniu do poprzednich konferencji organizowanych przez 

Stowarzyszenie w ramach obchodów odzyskania przez Polskę Niepodległości i będzie swoistym ich 

podsumowaniem. Użycie w tytule słowa „konotacje” w odniesieniu do osób, miejsc i czasów, ma być 

odczytywane i używane wieloznacznie, nie tylko jako „znaczenie” czy „sens” jakichś wyrazów. 

Organizatorom bardziej zależy na rozpatrywaniu tego słowa jako „dodatkowej treści kojarzonej  

z jakimś wyrazem”. W kontekście tytułu spotkania, chodzi o rozwinięcie rozważań o osobach, miejscach 

lub okresach czasu, które zdaniem uczestników mgły lub mogą być istotne dla „małych ojczyzn”  

w budowaniu, a na początek; poznaniu własnego, lokalnego dziedzictwa. Prezentowane referaty będą 

miały za zadanie pokazać korelację pomiędzy „dużą” i „małą” ojczyzną. Jak ważna dla tożsamości 

całego państwa jest również świadomość posiadanego dziedzictwa jego mniejszych składowych- 

regionów, subregionów, miast, miasteczek i wsi. Zamierzony cel ma być osiągnięty poprzez pokazanie 

drogi, losów i działań osób, przedmiotów lub całych okresów czasowych, które miały istotny, 

nieodwracalny wpływ na losy lokalnych społeczności. Liczymy więc na prezentacje o osobach ogólnie 

znanych, ale także znanych tylko lokalnie lub wcale, a które w uzasadnieniu opowiadających przyczyniły 

się do budowania lub zachowania regionalnego dziedzictwa. Oczekujemy opisów, dróg dziejowych 

przedmiotów, które odgrywały lub odgrywają istotną rolę dla lokalnych społeczności w ich 

samoświadomości. W końcu pragniemy przedstawić okresy czasu, które ze względu na zbiór wydarzeń 

mających w ich trakcie miejsce, odcisnęły się niezacieralnym piętnem na miejscowych dziejach.  
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Pomimo zamknięcia tematyki w rejonie bardzo bogatego historycznie i kulturowo 

międzyrzecza Wisły i Pilicy, uważamy, że konferencja ma charakter ogólnopolski, ze względu na swój 

uniwersalny charakter rozważań, które mogą się odnosić do każdej części składowej niepodległej 

ojczyzny.  

Organizatorzy przewidują wynagrodzenia dla prelegentów (umowa o dzieło), oraz 

wydawnictwo pokonferencyjne „Zeszyty Suchedniowskie. Historia” (wydane w roku 2021, w miarę 

pozyskanych środków zewnętrznych).  

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w konferencji zapraszamy do wypełnienia 

formularza zgłoszeniowego dostępnego w załączniku i nadesłanie go na adres: 

naukowy.suchedniow@gmail.com do dnia 20 lipca 2020 roku. Informacje o zakwalifikowaniu do 

uczestnictwa zostaną podane 25 lipca 2020 r.  

Prosimy o szerokie rozpropagowanie naszego zaproszenia wśród koleżanek i kolegów 

zajmujących się różnymi, aczkolwiek pasującymi do tematu konferencji dziedzinami nauki.  

 

 

 

z wyrazami szacunku 

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD 

 

Uwaga 

W związku z panującą sytuacją epidemiczną, organizatorzy zastrzegają sobie prawo  

do zrealizowania konferencji w innej formie niż tradycyjna (stacjonarna i bezpośrednia), np.  

w formie wideokonferencji z wykorzystaniem platformy komunikacyjnej lub mediów 

społecznościowych. Forma spotkania będzie dostosowana do panujących w momencie jej realizacji 

przepisów prawa oraz zgodnie z wymogami zapewniania bezpieczeństwa zdrowia i życia jej 

uczestników. 

 

 


