
ZAPROSZENIE 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w KONFERENCJI NAUKOWEJ pt. 

„Dziedzictwo archeologiczne w polskiej części Puszczy Białowieskiej  

- podsumowanie wyników badań inwentaryzacyjnych” 

oraz w PANELU DYSKUSYJNYM pt. 

„Dziedzictwo w lasach - badania, ochrona, zarządzanie  

i popularyzacja” 

  

ORGANIZATORZY: 

Instytut Badawczy Leśnictwa 

Fundacja Hereditas 

 

ZLECENIDAWCA: 

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych  

  

Sękocin Stary pod Warszawą, 29 listopad 2019 r.  

Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze IBL 

Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3 

  
Zgłoszenia: konferencja_dziedzictwo_lasy@organizacja.home.pl 

Szczegóły: https://www.ibles.pl/  

https://www.ibles.pl/web/guest/-/konferencja-naukowa-dziedzictwo-archeologiczne- 

w-polskiej-czesci-puszczy-bialowieskiej-podsumowanie-wynikow-badan-inwentaryzacyjnych 



Dziedzictwo archeologiczne jest częścią szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego, które razem  

z zasobami przyrodniczymi tworzy dziedzictwo lokalne, regionalne, narodowe lub globalne ludzkości. Wyjątkowe zasoby 

przyrodnicze i kulturowe obszaru Puszczy Białowieskiej w unikatowy sposób spajają wymienione kategorie, dając 

niepowtarzalną szansę na jednoczesne badanie, chronienie i udostępnianie dóbr kultury i środowiska.  

Konferencja jest inicjatywą prezentującą wyniki badań oraz propozycję ochrony i popularyzacji dziedzictwa 

archeologicznego na terenach leśnych, na przykładzie polskiej części Puszczy Białowieskiej. Wydarzenie z jednej strony 

podsumowuje dotychczasowy stan wiedzy, a z drugiej otwiera dyskusję nad wyjątkowymi - nieznanymi dotąd zasobami 

kulturowymi Puszczy, ich genezą i możliwymi sposobami zarządzania nimi, stając się jednocześnie przykładem prowadzenia 

i zastosowania wielkoobszarowych inwentaryzacji archeologicznych.  

 

Konferencja jest czwartą z serii zorganizowanych przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, po następujących 

wcześniejszych pt. (1) „Dziedzictwo kulturowe w Puszczy Białowieskiej, stan i perspektywy badań”, Sękocin Stary, 

13.XII.2016 r.; (2) „Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego (archeologicznego) na wybranych obszarach RDLP w Krośnie 

oraz na terenie Magurskiego i Roztoczańskiego Parku Narodowego w latach 2016-2017”, Krosno, 30.XI.2017 r.; oraz (3) 

„Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowo-archeologicznego na wybranych obszarach RDLP w Krośnie w latach 2017-2018", 

Rzeszów, 30.XI.2018 r. Tegoroczne wydarzenie jest próbą zestawienia dotychczasowych rezultatów badań 

archeologicznych i historycznych, ukazania potencjału nowych metod badawczych a także zwrócenia uwagi na szereg 

rysujących się wyzwań wynikających z „nakładania się” zasobów przyrodniczych i kulturowych, zwłaszcza w aspekcie 

użytkowania i chronienia zasobów przyrodniczych oraz rozpoznawania, chronienia i udostępniania zasobów zabytkowych. 

Spotkanie jest też okazją do ukazania specyfiki prac archeologicznych na terenach leśnych, stanowiących 30% powierzchni 

Polski, w tym badań o charakterze interdyscyplinarnym, uwzględniających m.in. prace gleboznawcze, fitosocjologiczne, 

palinologiczne oraz dendrologiczne.  

 

W pierwszej części konferencji zaprezentowane będą wyniki badań, a także przybliżone zostaną nowoczesne metody, 

które zmieniają warsztat badawczy archeologa oraz dotychczasowe wyobrażenie o zasobach zabytków w lasach. W 

drugiej części konferencji uwaga będzie skierowana na rodzące się wyzwania, problemy i szanse stojące zarówno przed 

środowiskiem przyrodników, jak i humanistów badających zasoby terenów leśnych oraz instytucjami zarządzającymi 

terenami leśnymi. Odkrycia z terenu Puszczy Białowieskiej, gdzie nakładają się wyjątkowe zasoby przyrodnicze i kulturowe 

oraz przenikają się różne formy zarządzania, użytkowania i ochrony będą przyczynkiem wprowadzającym uczestników do 

panelu dyskusyjnego pt. „Dziedzictwo w lasach”.  

 

Wśród planowanych wystąpień warto podkreślić referaty, które ukażą: (1) unikatowe w skali Europy środkowej obiekty 

związane z pradziejowym osadnictwem i rolnictwem, (2) niezbadany dotąd zasób archiwaliów i ich potencjał dla badań 

historii obszaru, (3) innowacyjne technologie w badaniach obszarów leśnych, wykorzystywane zarówno w archeologii jak       

i leśnictwie, gleboznawstwie, czy hydrologii etc., (4) sposoby eksponowania i popularyzowania zasobów kulturowych na 

terenach leśnych.  

 

Konferencję zamknie panel dyskusyjny podsumowujący  badania pod hasłem „Dziedzictwo w lasach - badania, zarządzanie, 

ochrona i popularyzacja”, wytyczający dalsze kierunki badań,  działań in situ. Organizatorzy mają nadzieję, że dyskusja 

spowoduje zwiększenie świadomości środowisk naukowych, zarządców terenu i społeczności lokalnych, na temat 

zasobów archeologicznych w polskiej części Puszczy Białowieskiej, a także o innym niż dotychczas sądzono charakterze jej 

przeszłości. Znamienite grono uczestników oraz inspirująca dyskusja pozwala żywić nadzieję, że konferencja stanowić 

będzie początek szerszej debaty nad optymalizacją zarządzania dziedzictwem kulturowym na terenach leśnych w Polsce.  

 

Ważnym celem dyskusji jest wymiana informacji, doświadczeń i oczekiwań pomiędzy interesariuszami, zarówno dóbr 

środowiska, jak i kultury. Dlatego - zgodnie z zamysłem organizatorów - w spotkaniu wezmą udział  przedstawiciele nauk 

humanistycznych, biologicznych, leśnych, inżynieryjno-technicznych, osoby i instytucje związane z ochroną przyrody lub 

zabytków, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych, społeczności lokalnych, zarządców terenów leśnych, czy 

prywatnego sektora gospodarki. 

 

Celem szczególnym panelu jest omówienie aktualnych problemów i wypracowanie zaleceń do dalszych działań związanych 

z zarządzaniem, a zwłaszcza ochroną dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszarów leśnych w Polsce, jak również 

działań edukacyjnych i popularyzujących dziedzictwo kulturowe, w szczególności archeologiczne na terenach leśnych. 

Dziedzictwo jako zjawisko wieloaspektowe i zmienne w czasie wymaga zintegrowanych działań. W przeciwnym razie 

ochrona jednych zasobów może zachodzić kosztem innych.  Z uwagi na prowadzone liczne badania archeologiczne na 

terenach leśnych, rozwój technologii, m.in. takich jak LiDAR i wynikająca z tego perspektywa kolejnych odkryć, 

organizatorzy dostrzegają rysujące się zagrożenia, konieczność modyfikowania niektórych dotychczasowych praktyk          

i oczekiwań społecznych. Zaproponowana formuła panelu ma, w zamyśle, włączyć do tych działań wszystkich 

zainteresowanych, w celu wspólnego wypracowania optymalnych strategii rozpoznawania, zarządzania i popularyzowania 

zasobów kulturowych znajdujących się na terenach leśnych. 



PROGRAM RAMOWY  

 

 

 

 

 
 
  

08:30-9:00 REJESTRACJA  

  

09:00-09:20   OTWARCIE KONFERENCJI, POWITANIE GOŚCI, WPROWADZENIE 

 

  

09:20-10: 20  SESJA I  

Stan i metody badań dziedzictwa kulturowego Puszczy Białowieskiej.   

Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego. Pilotażowy projekt Lasów Państwowych.  Od koncepcji do realizacji. 

Metody badawcze LiDAR, i nie tylko, na terenach leśnych. Implementacja na przykładzie  

Puszczy Białowieskiej - wyzwania, doświadczenia, przykładowe wyniki. 

Podejście interdyscyplinarne i analizy specjalistyczne w badaniu przeszłości kompleksu leśnego. 

  

10: 20- 10: 40 PRZERWA KAWOWA 

  

10:40-11:40 SESJA II  

Intrygująca i tajemnicza Puszcza Białowieska 

 

Unikatowe zasoby na unikatowym obszarze - relikty dawnej gospodarki rolnej -  

charakterystyka obiektów zabytkowych i wyniki badań interdyscyplinarnych.   

Historia Puszczy Białowieskiej - rys historyczny, działania gospodarcze XIX/XX w., potrzeba badań archiwalnych. 

Wybrane obiekty zabytkowe - stan zachowania, rozmieszczenie i uwarunkowania przyrodnicze. 

Dobra kultury i środowiska - zintegrowane badanie, zarządzanie, ochrona i popularyzacja.  

  

11:40-12:10    DYSKUSJA i PODSUMOWANIE 

 

12:10-12:15   ZWIASTUN FILMU 

  

12:15-13:00  PRZERWA OBIADOWA 

  

13:00-15:00  PANEL DYSKUSYJNY  

Dziedzictwo w lasach - badania, zarządzanie, ochrona i popularyzacja 

  

WYSTAWY TOWARZYSZĄCE 

W przerwach oraz przed i po obradach 


